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Sammanfattning 

Sverige är rankat som ett av världens mest sekulariserade länder (World Value Survey, 2008) 
och frågan om religionens plats i det svenska samhället är ofta aktuell i samhällsdebatten. Sam-
tidigt är flera av Sveriges mest etablerade biståndsorganisationer och Sidas ramorganisationer 
(Sida, 2018a) verksamheter med kristen bakgrund.  

Detta är en teoriutvecklande studie som undersöker hur representanter från sådana orga-
nisationer upplever att bedriva biståndsarbete på kristen grund ifrån ett av världens mest seku-
lariserade länder. Hur påverkar i sin tur de upplevelserna hur de formulerar sin verksamhet? 

Metoden som har använts är en kvalitativ fenomenologisk analys av semistrukturerade 
intervjuer med representanter från sju organisationer. 

Resultaten framhäver bland annat att representanter från organisationerna ofta får anpassa 
språket i kontakt med representanter från den svenska staten och den sekulära svenska allmän-
heten. Undersökningen visar också att representanter från organisationerna upplever att ett se-
kulärt synsätt ses som en värdeneutral utgångspunkt i Sverige och att förhållningssättet från 
svenskt håll försvårar samarbetet med deras betydligt mer religiösa partnerorganisationer och 
mottagare. Detta gör att representanter från organisationerna tycker att handläggare på Sida och 
andra representanter behöver mer religionskompetens och förståelse för deras sammanhang. 
Studiens resultat kan vara till hjälp för aktörer inom svenskt bistånd och möjliggöra en fördju-
pad förståelse för organisationer med kristen prägel. 

 
Sökord:  Bistånd, kristendom, kristna rörelser, mission, Sverige, sekularism, trosbaserade or-
ganisationer, utvecklingssamarbete
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1. Inledning 

I Sverige, ett av världens mest sekulariserade länder (World Value Survey, 2008), har det under 
våren 2018 varit en livlig debatt om religionens plats i det svenska samhället. Exempelvis är ett 
av Socialdemokraternas vallöften att helt förbjuda religiösa friskolor (Socialdemokraterna, 
2018), Göteborgs stad drar in bidrag till en kristen scoutkår just för att de bedriver scouting på 
kristen grund (Bjerhem, 2018) och Växjö kommun ger tillstånd till en moské att ha böneutrop 
(Svenska Dagbladet, 2018) 

Statens och en allmänhetens inställning till en organisations verksamhet kan ha olika kon-
sekvenser. En stats inställning kan påverka hur en organisation får ekonomiskt stöd och andra 
former av resurser vilket i sin tur påverkar hur en organisation utövar sin verksamhet. Allmän-
hetens inställning kan däremot påverka både hur staten ser på organisationer med olika ideolo-
gier och de påverkar också hur en organisation formulerar sin verksamhet för att få mer stöd 
från allmänheten, både ekonomiskt stöd i form av givare men också i form av publicitet och 
anseende. Det kan också påverka möjligheterna att rekrytera, t.ex. anställda, frivilligarbetare 
och givare.  

Samtidigt är kristna organisationer en stor aktör på den svenska biståndsscenen. Under 
2018 är fyra av Sidas (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Sveriges bistånds-
myndighet) 18 ramorganisationer verksamheter som kommer från eller bedriver arbeten på en 
kristen grund (Sida, 2018a). Exempelvis är en av dem Svenska Missionsrådet (SMR), som har 
34 medlemsorganisationer som bedriver eller har bedrivit projekt finansierade av medel från 
Sida (Svenska Missionsrådet, 2018). Hur påverkas dessa organisationer, som utgör en stor del 
av Sveriges internationella bistånd, av att arbeta i och för ett samhälle och en stat som i flera 
fall har värderingar som skiljer sig ifrån sina egna? Denna studie undersöker hur representanter 
från dessa organisationer upplever att vara verksamma i Sverige och hur det påverkar olika 
former av deras verksamhet. Detta görs genom semistrukturerade intervjuer. 

Varje organisation som analyseras i denna studie definieras som en Kristen Organisation 
med Biståndsarbete (KOmB). Detta inkluderar både organisationer som bedriver sin bistånds-
verksamhet på en uttryckt kristen grund eller på grund av religiösa anledningar samt organisat-
ioner vars verksamhet har ett kristet fokus. Verksamhet med kristet fokus definieras som miss-
ion och spridning av ett kristet budskap och värderingar i samband med eller vid sidan av bi-
ståndsarbetet. Dessa organisationer kan både vara kristna samfund, organisationer kopplade till 
kristna samfund eller fristående organisationer. 

Fokus ligger på organisationernas ställning kopplat till Sverige som en sekulär stat och 
med en av världens mest sekulära befolkning. Hur upplever KOmB:er att de blir behandlade 
eller bedömda jämfört med organisationer med sekulära bakgrunder eller fokus med sina verk-
samheter?  

Hur KOmB:er upplever sig bli behandlade påverkar hur de formulerar sin verksamhet 
och andra aspekter, för det är hur verkligheten upplevs som påverkar beteenden och beslut, 
oavsett hur den faktiska verkligheten ser ut.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur KOmB:er, baserade i Sverige, upplever stödet från 
staten och allmänheten. Detta ska kopplas till att organisationerna har en religiös utgångspunkt 
medan staten och allmänheten har en mer sekulär. Utifrån dessa upplevelser analyseras också 
hur det påverkar hur organisationerna formulerar sin verksamhet.  

Nedan följer studiens frågeställningar. 
 

• Hur upplever KOmB:er att stödet är och tar sig form från svenska staten och Sida i 
synnerhet kopplat till myndigheternas mer sekulära utgångspunkt?  

• Hur upplever KOmB:er att stödet är och tar sig form från den svenska allmänheten i 
respons på respektive KOmB:s verksamhet? 

• Hur påverkar KOmB:ers upplevelser av stödet från en mer sekulär stat och allmänhet 
hur de formulerar sin verksamhet, marknadsföring samt ansökningar om medel? 

3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Då denna studie inte syftar till att pröva en särskild teori genom insamling av data och analys, 
så utgör den tidigare forskningen ett viktigt underlag för teoriutveckling. Genom att jämföra 
och koppla det insamlade materialet till resultat från tidigare forskning kan kunskapsluckor 
fyllas (Bryman, 2011, s. 347), som kan ge insikter i det svenska biståndet. Studien har en her-
meneutisk utgångspunkt och tolkar upplevelser hos respondenter (Bryman, 2011, s. 33, 35). 
Denna studies respondenter är representanter från KOmB:er. 

3.1. Begreppsdefinition 

En definition och beskrivning av viktiga begrepp som fungerar som utgångspunkter för studien 
presenteras före genomgången av tidigare forskning. Dessa begrepp har definierats genom ana-
lys av tidigare forskning och hur de beskrivs i policydokument. 

3.1.1. Sekularisering 
Sekularisering som process brukar definieras som det som händer med ett samhälle då tradit-
ionella värderingar och seder kopplade till religion får en allt mindre roll (Thurfjell, 2015). Det 
kan också innebära en minskning av den institutionaliserade religionens makt och inflytande. 
Begreppet sekulär har en lång historia och har delvis uppkommit inom den kristna kyrkan. Dess 
följder i modern tid tillskrivs bland annat upplysningstidens tankar och idéer, men det har fått 
betyda olika saker i olika tider och kontexter. För en längre diskussion kring begreppets ur-
sprung och betydelser se Thurfjell (2015 s. 48–66) som behandlar detta ämne.  

I denna studie används begreppet sekularisering i huvudsak för att beskriva en process av 
samhällsförändring där religionens betydelse minskar. I kontexten Sverige har religion haft en 
tydlig position men har sedan marginaliserats och fått en mindre självklar och betydande roll 
än vad som varit fallet tidigare. Globaliseringen har också bidragit till att göra människor mer 
medvetna om de många alternativ som finns i världen när det gäller religion och livsåskådning 
(Riis, 2000). Studien utgår från att religion, och kristendom i detta fall, inte har ett så starkt 
inflytande bland människor i dagens Sverige. Idag identifierar sig inte lika många som kristna 



3 
 

eller religiösa (Thurfjell, 2015). Kristendomen ses mer som en av många möjliga livsåskåd-
ningar även om den fortfarande präglar traditioner och värderingar, exempelvis genom firandet 
av högtider (Inglehart & Baker, 2000; Pettersson, 1988). 

3.1.2. Humanitärt bistånd och utvecklingsarbete 
Humanitärt bistånd handlar om nödhjälp och mer akuta katastrofinsatser, medan utvecklings-
samarbete i större grad syftar till att förbättra människors levnadsvillkor och förmåga till själv-
försörjning. Utveckling handlar också om långsiktigt förändringsarbete kring frågor som de-
mokrati, jämställdhet och miljö (Sida, 2018b). 

3.1.3. Organisationer med religiös grund 
Inom forskningen görs en uppdelning mellan trosbaserade organisationer (TBO:er) och reli-
giösa organisationer (McLeigh, 2011; Tønnessen 2007). TBO:er har i regel mer fokus på prak-
tisk hjälp och utveckling medan religiösa organisationer har ett större inslag av religiösa akti-
viteter utöver annan hjälp. Ibland förekommer även missionerande verksamhet. Icke-statliga 
organisationer (NGO:er) som bedriver religiösa aktiviteter som en del av sitt arbete har ofta 
olika finansiärer för de olika verksamheterna. Denna gränsdragning och kategorisering av or-
ganisationer är dock svår att göra. Denna studie har undersökt organisationer som i många fall 
är svåra att placera på det spektrumet och de har då delats in andra egna kategorier. Dessa 
kategorier beskrivs i detalj i metodavsnittet. 

3.1.4. Kristen Organisation med Biståndsarbete (KOmB) 
Denna undersökning analyserar olika former av organisationer som bedriver någon form av 
biståndsarbete på en religiös grund. Varje organisation har klassificerats som en Kristen Orga-
nisation med Biståndsarbete (KOmB). Biståndsarbete definieras i denna studie som någon form 
av stöd till organisationer eller projekt utomlands, antingen i form av ekonomiskt bistånd eller 
andra resurser. Alla organisationer har identifierat sig som kristna och har bistånd som en del 
av sin verksamhet. För vissa utgör det hela verksamheten medan andra har det som en mindre 
del. Definitionen ”KOmB” har utvecklats för just denna studie.  

3.1.5. Religiösa aktiviteter 
Det som definieras som religiösa aktiviteter är sådant som har en tydlig evangeliserande eller 
missionerande prägel med syfte att sprida ett budskap. Det kan även handla om aktiviteter som 
sker i kyrkor eller i andra samlingar såsom predikan eller bön. Spridning av religiösa texter och 
arbete med bibelöversättning är andra exempel. Denna typ av aktiviteter är sådant som inte 
ryms inom projekt som finansieras med Sida-medel.  

3.2. Tidigare forskning 

Följande avsnitt behandlar framträdande metoder, teorier och slutsatser som framkommer i ti-
digare forskning om bistånd och TBO:er. Detta har framkommit genom en litteraturanalys. Av-
snittet behandlar hur dessa teorier och slutsatser har använts för att definiera en lucka i forsk-
ningen som har lett till denna studies syfte och frågeställningar. 

3.2.1. Framträdande metoder och teorier 
Flera artiklar inom området om bistånd från religiösa aktörer eller trosbaserade organisationer 
bygger på intervjuer med människor verksamma i biståndssamfundet, såsom NGO:er, statliga 
biståndsorgan och andra aktörer. Respondenternas svar utgör kvalitativa data som ger djupare 
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insikt i området. Några studier har granskat policydokument, arbetsmanualer och uppdragsbe-
skrivningar tillhörande NGO:er och myndigheter. Det förekommer också fallstudier för att un-
dersöka fall som kan innehålla unika drag. Dessa metoder kompletteras i samtlig genomgången 
forskning med en diskussion kring tidigare forskning på området. Tidigare forskning behandlar 
till exempel utvecklingsarbete i allmänhet, NGO:er med religiös prägel, samarbeten mellan or-
ganisationer och policyförändringar i biståndssamfundet.  

De kvantitativa metoder som förekommer handlar främst om inhämtandet av statistik från 
undersökningar utförda av exempelvis Pew Research Center. Där har resultatet från enkätun-
dersökningar kunnat användas för att göra generaliseringar om attityder hos befolkningar i olika 
regioner. Ett exempel är synen på vilken plats som religion har i samhället, om det hör till det 
offentliga eller det privata. Annan data som används kommer från World Food Programme 
gällande beräkningar på religionstillhörighet bland mottagare av bistånd under en särskild pe-
riod. Data av detta slag kan i kombination med intervjuer och andra metoder användas i försök 
att förklara de föreställningar som finns inom biståndsprocesser, samt hur arbetet med icke-
diskriminering ser ut.  

I McLeighs (2011) komparativa studie har ett databasanalysverktyg använts för att kart-
lägga 428 amerikanska NGO:ers aktiviteter där organisationer med sekulär och religiös prägel 
återfinns i urvalet. De variabler som använts handlar om vilka områden organisationerna arbetar 
med såsom jordbruk, sjukvård, företagande, kapacitetsbyggande, mänskliga rättigheter, vatten-
frågor, religiösa aktiviteter etcetera. Övriga variabler gäller statlig kontra egen finansiering samt 
hur organisationerna presenterar sig själva och sitt uppdrag i sina dokument. Resultaten har 
använts för att hitta mönster i vilka aktiviteter som dominerar, hur organisationer påverkas av 
motiv samt relationen till externa aktörer. Det går att utläsa att sekulära organisationer i något 
större grad arbetar med påverkansarbete.  

Det finns en kvalitativ och tolkande inriktning på större delen av den genomgångna forsk-
ningen. Majoriteten har en teorigenererande snarare än teoriprövande inriktning, genom att lit-
teraturen ofta har ett mål att visa på religionens roll i bistånd. Det går dock också att hävda att 
mycket av forskningen har drag av teoriprövning, då den försöker visa på att teorier om seku-
lariseringens överlägsenhet inom bistånd bör ses om och omprövas.  

3.2.2. Religion som kategori inom analys av biståndsarbete 
Tønnessen (2007) tar upp frågeställningen vad religiösa NGO:er är och vad de gör. Verkar de 
för att sprida sin religion, övertygelse och världsbild till nya områden? Är de aktörer som arbetar 
icke-diskriminerande för att bidra till humanitär utveckling? Dessa organisationers roll i inter-
nationellt biståndsarbete diskuteras och analyseras. De spelar en viktig roll som givare och för-
medlare av bistånd, men är inte helt enhetliga utan det finns ett antal varianter. Tønnessen gör 
uppdelningen mellan TBO:er och religiösa NGO:er, och belyser vikten av att se hur dessa ar-
betar med samarbetspartners och lokala aktörer för att förstå på vilka sätt religion påverkar 
internationellt bistånd. Om religion används som en analytisk kategori för att analysera NGO:er 
kan det möjliggöra en förbättrad analys.  

Sundqvist (2016) lyfter fram liknande idéer om vikten av att ha med religion som faktor 
i den kontextuella analysen. En bättre förståelse för religionens roll i den aktuella kontexten 
kan möjliggöra utformandet av program och samarbetsmodeller som är mer hållbara. Sundqvist 
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belyser också utvecklingen inom FN och deras arbete för att värna om religionsfriheten i värl-
den. FN har mer aktivt uppmuntrat samarbeten med TBO:er inom flera områden genom United 
Nations Population Fund. Religion är av social och politisk vikt i stora delar av världen och 
antagandet att modernisering leder till sekularisering behöver ifrågasättas, menar Sundqvist. 
Religionens roll i olika samhällen behöver analyseras och inte ses som en isolerad oföränderlig 
faktor. I många fall är religiösa rörelser integrerade i sociala och kulturella förändringar (West, 
2016). Sundqvist (2016) ger exempel på TBO:er som varit närvarande i Demokratiska republi-
ken Kongo under flera decennier och hur detta visar på en lokal kännedom som ger förutsätt-
ningar för stabilitet och långsiktighet. De inarbetade distributionskanalerna och nätverken är av 
stor vikt för fortsatta framgångsrika utvecklingssamarbeten. Liknande poänger görs av Jonsson 
(2012, s. 69) som belyser hur den svenska missionsrörelsens verksamhet, från mitten av 1800-
talet och framåt, utgjorde en grund när den statliga internationella hjälpverksamheten etablera-
des. 

Det finns även risker med religiösa aktörer och gemenskaper som har ett starkt inflytande 
i en lokal kontext. Det kan innebära kontroll av medlemmar och ökade krav på likformighet. 
Leder det till en kultur av inkludering av vissa människor och exkludering av andra kan det 
bidra till att arbetet med mänskliga rättigheter försvagas. Det är därför nödvändigt med analy-
tiska verktyg som ökar förståelsen för möjligheterna och riskerna kring samarbetet med reli-
giösa aktörer och rörelser. I Sverige har Sida genom sin strategi för civila samhällsfrågor 2016–
2019 tagit steg för att inkludera behovet av denna typ av kontextuella analys. Sundqvist (2016) 
ser detta som en positiv utveckling men argumenterar för ytterligare tillämpning av religion 
som analysverktyg, inte endast när det gäller TBO:er utan även för andra aktörer. 

Hur förhållandet mellan religion och utveckling ser ut är något som intresserat många 
forskare (Axelson, 2006; Barnett & Stein, 2012; Clarke, 2007). Exempelvis undersöker Holme-
fur (2016) i sin avhandling om hur religion uppmärksammas och värderas med en genomgång 
av det svenska utvecklingssamarbetets olika policytexter under perioden 2010–2014. Holmefur 
menar att den nya uppmärksamhet som religionen får i det offentliga gör det nödvändigt att 
belysa och bättre förstå religion även inom svenskt bistånd och utvecklingssamarbete.  

3.2.3. Sekulär partiskhet inom forskningen och biståndssamfundet 
Traditionellt har biståndsgivare i väst varit kluvna till relationen mellan religion och utveckling, 
och i synen på TBO:ers aktiviteter och metoder (Clarke, 2007). Detta har en koppling till det 
tydliga åtskiljandet mellan kyrka och stat som råder i liberala demokratier. Under en tid har 
denna syn influerat flera biståndsgivare men Clarke (2007) menar att en svängning har skett 
kring inställningen till TBO:er. En av de faktorer som har bidragit till en förnyad syn på vilka 
aktörer som kan inkluderas i utvecklingsarbete är Milleniemålen som utformades av FN. For-
muleringarna i denna deklaration lyfter bland annat religiösa rörelsers roll i lokalsamhällen 
kring fattigdomsbekämpning och förmåga till mobilisering. Deras motiverande funktion nämns 
också som en viktig faktor. Även negativa aspekter av dessa rörelser tas upp såsom bromsande 
effekter, exkludering och motstånd till förändring och utveckling. De Globala målen för hållbar 
utveckling har utformats för att ta vid där Milleniemålen slutar och är FN:s strategi för åren 
2016–2030 (United Nations, 2015). I dessa återfinns bland annat ett förtydligande av en holist-
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isk förståelse av utveckling. Denna helhetssyn kan bidra till att religion och livsåskådningsfrå-
gor tas i beaktning i större utsträckning av aktörer inom biståndsvärlden (Deneulin & Zampini-
Davies, 2017). 

Clarke (2007) diskuterar i sin studie utförd i Storbritannien hur DFID (Department of 
International Development, Storbritanniens motsvarighet till Sida) bedömer och samarbetar 
med TBO:er. Clarke hänvisar till ett samtal inom biståndsforskningen som beskriver TBO:er 
som ”aktörer för förvandling” av samhällen. Diskussionen behandlar om dessa organisationer 
har unika perspektiv och drivkrafter som bidrar till mobilisering av människor och ett förstärkt 
utvecklingsarbete. 

Agensky (2013) menar att det finns en sekulär partiskhet inom forskningsfältet som för-
svårar möjligheterna att rama in och formulera teori kring hur religion, utveckling och global 
styrning samverkar. Denna partiskhet kan hindra forskare från att se den mångfald som ryms 
inom begreppet TBO:er eller det som Agensky beskriver som evangeliskt humanitärt arbete. 
Religion behöver ses som något mer än bara instrumentellt eller som ett alternativ till utveckling 
(Deneulin & Rakodi, 2011; Holmefur, 2016). En sekulär partiskhet kan forma diskussionen om 
bistånd och religion på ett sätt som gör att religiösa aktörers bidrag och inverkan glöms bort.  

Synen på humanitärt arbete som ett tekniskt och rationellt projekt kan också ställas i mot-
sats till de metoder och motiv som tillskrivs aktörer med religiös inriktning (Deneulin & 
Rakodi, 2011; Holmefur, 2016). Dessa organisationer delar inte nödvändigtvis samma föreställ-
ningar om vad humanitärt arbete innebär, vilka områden som ska prioriteras och vilka metoder 
som behövs bara för att de har en religiös grund. De formas, liksom sekulära organisationer, av 
rådande strukturer och regelverk som finns inom huvudfåran av biståndssamfundet. Denna pro-
cess innebär, även för dessa organisationer, en pågående omformulering av målsättningar och 
revidering av arbetssätt. Nya metoder och standarder som antas inom biståndssamfundet bidrar 
därför till en professionalisering av biståndsarbetet som påverkar små och stora aktörer (Bar-
nett, 2005; Jonsson, 2012, s. 136–137). Det som är specifikt för TBO:er behöver ändå analyse-
ras för att förstå hur de liknar och hur de skiljer sig från övriga i biståndssamfundet. De behöver 
också utvärderas, exempelvis kring hur de arbetar för att verka på ett icke-diskriminerande sätt 
gentemot biståndsmottagare. 

Enligt Agensky (2013) bygger många tidigare analyser av religionens roll i internationellt 
biståndsarbete på alltför enkla generaliseringar. Kan vissa av de krav som ställs på anpassning 
från biståndssamfundets håll göra att TBO:er och andra religiösa aktörer riskerar att mista sina 
unika ingångar i lokala kontexter, samt på högre nivå?  

Även De Cordier (2010) pekar på att religionen som faktor många gånger har förbisetts 
inom studier av utvecklingsarbete. De Cordier (2009) bygger vidare på att ”västliga” och i syn-
nerhet sekulära värderingar kan krocka med värderingarna i många mottagarländer, särskilt i 
muslimska sammanhang där religiösa och i synnerhet muslimska organisationer kan få större 
trovärdighet. De Cordier pekar på misstänksamhet från båda håll, de sekulära givarländerna och 
de mer traditionellt religiösa mottagarländerna. De Cordier (2010) lyfter problematiken ytterli-
gare av krocken mellan kulturella och religiösa värderingar i en fallstudie av tre religiösa orga-
nisationer och hur de hanterar frågor kring kön, genus, jämställdhetsfrågor och kvinnors rättig-
heter. 
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3.2.4. Bistånd, religion och det civila samhället 
Axelson (2006) beskriver hur tidigare kristna samhällen gav kyrkan en högre position i sam-
hället jämfört med andra fria organisationer i det civila samhället. Detta har i stor grad föränd-
rats efter upplysningstiden då kyrkorna lämnat sitt täta samröre med staten och alltmer närmat 
sig att vara aktörer i det civila samhället.  

Inom bistånd har NGO:er och andra frivilligorganisationer utgjort en viktig del av arbetet. 
Denna typ av organisationer verkar i regel aktivt för att stärka det civila samhället i länder som 
tar emot bistånd. Axelson betonar vikten av att definiera vad som menas med det civila sam-
hället. Detta för att biståndsorganisationer ska kunna vara tydliga med vilka rörelser de vill 
stödja och varför. Detta påverkar hur Sida och andra organisationer, såsom IMF (Internationella 
Valutafonden), Världsbanken, DFID och USAID (USA:s motsvarighet till Sida) arbetar och 
vilka samarbeten som bidrar till de uppsatta utvecklingsmålen.  

Agensky (2013) pekar på tre sammankopplade mekanismer inom biståndsarbete. Dessa 
återfinns i de föreställningar om religion och nödhjälp som finns inom organisationer med reli-
giös inriktning. Den första är de strukturella begränsningar och ramar som handlar om villkor 
från givare gällande projektdesign. Den normativa press som kan komma från biståndssamfun-
det kring tillvägagångssätt är den andra mekanismen. Till slut är den tredje mekanismen de krav 
som ställs på anpassning till unika fall i lokala kontexter, som kräver en viss flexibilitet. 

En av fördelarna med NGO:er i allmänhet är deras självständighet, som i många fall bi-
drar till att hjälp fortare kan nå fram till behövande, utan att gå igenom alla de byråkratiska 
processer som präglar statliga organisationer. Behovet av anpassning lyfts även upp av McLe-
igh (2011) i en jämförelse mellan TBO:er och sekulära NGO:er inom bistånd baserade i USA. 
McLeigh ifrågasätter den svartvita uppdelning som ofta görs mellan religiösa och sekulära 
NGO:er. Forskning som bygger på en alltför enkel uppdelning leder inte till användbara slut-
satser. McLeigh föreslår faktorer som behöver finnas med i analysen av religiösa organisat-
ioner. Några av dessa är organisationernas placering, kontaktnät, omsättning samt hur deras tro 
presenteras och influerar rekrytering av medarbetare.  

3.2.5. Religion som gemensam nämnare 
Inom islam har åtskiljandet mellan religion och politik varit mer ovanligt. Så som etik och lag 
inte skiljs från varandra, så görs ingen strikt uppdelning mellan sociala, ekonomiska, politiska 
och religiösa funktioner som NGO:er har (Salih, 2002). Tønnessen (2007) beskriver hur an-
norlunda det har sett ut inom en europeisk kristen protestantisk kontext. Denna kontext, i syn-
nerhet den lutherska, har präglats av en mer sekulär förståelse av förhållandet mellan religion 
och politik (Habermas, 2016). Ändå har det funnits ett nära samarbete mellan stat och kyrka i 
många länder med luthersk bakgrund. I denna kontext har många organisationer bildats på en 
religiös grund, utan att de för den delen profilerar sig som religiösa organisationer.  

En uppfattning som råder inom delar av kristendomen och andra religioner är att goda 
gärningar och förändringar för människors livsförhållanden kan utföras på många olika sätt 
(Tvedt, 2006). Kristendomen och dess efterföljare upplever inte att de har ensamrätt på att göra 
gott. En organisation kan ha startats på grund av en religiös övertygelse men dess verksamhet 
behöver inte automatiskt bestå av att försöka övertyga eller konvertera andra människor. Denna 
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uppfattning öppnar upp för samarbeten mellan religiösa rörelser och sekulära aktörer, samt mel-
lan organisationer med olika religiösa inriktningar. Denna inkluderande uppfattning kan dock 
vara svår att förstå både för religiösa och sekulära människor inom biståndsarbete.  

3.2.6. Reflektion kring tidigare forskning 
Mycket av den tidigare forskningen inom fältet når fram till liknande slutsatser gällande relig-
ionens roll inom biståndsorganisationers arbete där det finns en enighet kring att religionen är 
en komplex faktor och att den behöver finnas med i analyser av biståndsarbete. Svårigheterna 
med att tydligt definiera och skilja mellan organisationer med olika grad av religiös inriktning, 
visar på behovet av en ökad förståelse av området.  

Religioner och religiösa aktiviteter ses som integrerade delar i majoriteten av de sam-
hällen som är föremål för humanitärt bistånd och utvecklingsarbete (Pew Research Center, 
2011, 2012). Därför riskerar de analyser och program som bygger på ett förbiseende av denna 
faktor, att leda till bristfälliga slutsatser och resultat. Agensky (2013) lyfter även den balansgång 
som TBO:er går igenom för att möta de krav och följda de ramar som sätts upp av biståndssam-
fundet, givare och samarbetspartners. Detta sker samtidigt som arbetet anpassas efter förutsätt-
ningar i lokala kontexter. 

Flera av studierna (t.ex. Agensky, 2013 & Tønnessen, 2007) lyfter fram både negativa 
och positiva aspekter av vad som kan hända och vad som bör tas hänsyn till i samband med 
bistånd från TBO:er. Det är tydligt att religiösa organisationer och TBO:er är ett komplicerat 
begrepp som inte bör förenklas som flera av forskarna menar att det har. 

En majoritet av den genomgångna forskningen har som agenda att lyfta fram positiva och 
negativa aspekter av bistånd från religiösa organisationer, samt att beskriva vad för slags arbete 
och vilka frågor som religiösa biståndsorganisationer driver jämfört med sekulära. Många fors-
kare lyfter att ideologier kring bistånd blir allt mer präglade av sekularisering och betonar där-
med att religiösa organisationer och dess ideologier och arbetssätt skiljer sig från normen. Detta 
trots att många av organisationerna har en lång erfarenhet, ofta betydligt längre än många se-
kulära organisationer. Många numera sekulära organisationer har också grundats från en reli-
giös grund eller av grundare med en tydlig religiös agenda. 

Sundqvists (2016) studie utgår utifrån en svensk kontext och utifrån en sekulär synvinkel 
är det särskilt intressant då Sverige, som enligt World Value Survey (2008), rankas som ett av 
världens mest sekulariserade länder. Sundqvist (2016) fokuserar på att lyfta vad svenska reli-
giösa biståndsorganisationer har bidragit med och vad religiösa aspekter i bistånd i andra länder 
kan bidra med och hur ett ökat fokus på religiösa organisationer kan främja svenskt biståndsar-
bete. 

En lucka i forskningen är hur de religiösa organisationerna själva upplever att arbeta i en 
sekulär kontext och hur det påverkar deras arbete, deras marknadsföring och ansökningar om 
stöd från staten och andra organisationer. Är det någon skillnad jämfört med sekulära organi-
sationer eller mellan organisationer som tillhör andra samfund eller religiösa ideologier? En 
annan lucka är ett svenskt perspektiv och då de flesta TBO:er som sysslar med bistånd i Sverige 
är kristna så är det upplevelser från representanter från sådana organisationer som behandlas 
och analyseras i denna studie. Dessa organisationer benämns i denna studie som KOmB:er. 
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Denna studies inomvetenskapliga relevans motiveras med att en ökad förståelse för relig-
ion och utvecklingsfrågor bidrar till forskningsfältet genom en större kunskap för framtida stu-
dier, samt att forskningen får bättre definierade begrepp och nya perspektiv.  

En bättre förståelse för religionens roll inom bistånd och utveckling är också relevant 
utanför forskarsamfundet. Detta kan tillsammans med bra kontextanalys leda till ett mer fram-
gångsrikt bistånd. Ett besvarande av frågeställningarna kan ge ökad kunskap om de möjligheter 
som finns och de utmaningar som organisationer och Sida står inför i sitt samarbete med 
varandra och samarbetsorganisationer i andra länder. Ett bättre bistånd gynnar i slutänden mot-
tagarna. 

4. Metod och material 

Mot bakgrund av tidigare studier utformades en intervjuguide (bilaga) där varje intervjufråga 
har kopplats till en eller flera av de tre frågeställningarna. Denna koppling markerades genom 
färgkodning. Detta bidrar till att öka studiens validitet genom att den data som analyseras utgår 
från frågor som är tydligt kopplade till frågeställningarna (Bryman, 2011, s. 259). För att hämta 
in nya data till studien genomfördes semistrukturerade intervjuer. Eftersom studien har ett tyd-
ligt fokus faller valet på formen semistrukturerade intervjuer som lämplig. En alltför ostruktu-
rerad intervjuform skulle försvåra jämförbarheten och analysen. Strukturen är också att föredra 
då intervjuerna genomförs av mer än en forskare (Bryman, 2011, s. 416). 

Tiden för intervjusessionerna begränsades till 60–80 minuter för att ge en datamängd som 
var hanterbar. Intervjuerna inriktade sig på representanter för organisationer inom området bi-
stånd, med olika grad av kristen inriktning. Detta gjordes för att få data i form av erfarenheter 
och upplevelser av arbetet med bistånd och samverkan med andra aktörer, såsom Sida och andra 
samarbetspartners. Intervjuguiden utgjorde en ram att förhålla sig till, och gjorde datain-
samlingen mer enhetlig genom att samma frågor ställdes till alla intervjupersoner. Det fanns 
samtidigt utrymme för viss improvisation och följdfrågor. Frågorna ska möjliggöra att få en 
förståelse för hur de intervjuade upplever och tolkar sin kontext och verksamhet. Detta påverkar 
både utformandet av intervjuguiden och genomförandet av intervjuerna (Bryman, 2011, s. 419). 
Semistrukturerade intervjuer kan möjliggöra att komma in på djupet i intervjupersonernas er-
farenheter (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014, s. 150). Det som är i fokus är intervjupersonernas 
egna upplevelser av att arbeta i den aktuella kontexten. Ett av målen med denna studie är att 
dessa erfarenheter ska systematiseras och jämföras i analysen. I detta ingår även att identifiera 
olika teman som går att finna i intervjupersonernas svar och upplevelser. 

En av utmaningarna som valet av metod kan innebära är frågan om det insamlade materi-
alet är tillräckligt för att göra större generaliseringar om biståndsområdet i stort. Det begränsade 
antalet intervjuer ger främst möjligheter till en fördjupning i en specifik del av det svenska 
biståndet. Det intressanta blir då jämförelsen mellan organisationerna i det aktuella urvalet. 

4.1. Urval av organisationer och intervjupersoner 

För att hitta lämpliga organisationer gjordes internetsökningar medan vissa organisationer upp-
märksammades i artiklar och annat material. Målet har varit att uppnå en viss bredd i urvalet av 
de organisationer som intervjuas, för att ta del av erfarenheter från respondenter som befinner 
sig på olika delar av skalan religiöst inriktat bistånd. En avgränsning gjordes dock till kristna 
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organisationer i Sverige. Då det i Sverige finns ett större antal biståndsorganisationer med kris-
ten inriktning än med övriga religiösa inriktningar påverkar detta vårt urval och leder till ett 
fokus på organisationer med kristen prägel. De organisationer som studeras har delats in i ka-
tegorier på två nivåer gällande deras bakgrund och verksamhet. Denna kategorisering bygger 
på organisationernas beskrivning av sig själva och sitt uppdrag på sina officiella hemsidor samt 
utifrån det som framkommit under intervjuer. 

Genom intervjuer med representanter från olika organisationer ges möjlighet att utforska 
vilka erfarenheter som finns. Det kan ge kunskap om vilka motiv finns, individuellt och som 
organisation, samt vilka kompromisser som organisationerna måste göra. De upplevelser som 
finns hos kristna organisationer kring samarbetet med och stödet från Sida och andra samar-
betspartners, blir ett huvudtema genom intervjun. Detta påverkar hur urvalet går till, då organi-
sationer som har eller har haft stöd från Sida prioriteras.  

Ett målinriktat urval är en teknik som försöker få forskningsfrågor och urval att stämma 
överens (Bryman, 2011, s. 434). Denna urvalsteknik lämpar sig för denna studie då det bidrar 
till att intervjua personer som är relevanta för problemformuleringen. I denna studie finns en 
strävan att samla material från organisationer som befinner sig på olika delar av skalan religiös. 
Det är dock svårt att mäta, huruvida en organisation är mer eller mindre religiös. Hur organi-
sationerna presenterar sig och sitt uppdrag har fungerat som underlag för vår bedömning. Or-
ganisationernas aktiviteter och fokus utgör också faktorer som kan visa sådant som betecknas 
som religiös verksamhet. Ett försök till kategorisering har gjorts kring organisationer som kan 
beskrivas som att de har en religiös grund, respektive organisationer som har ett religiöst fokus. 
Inför studien kontaktades 19 organisationer för förfrågan om medverkan. De organisationer 
som hade möjlighet att delta, sju till antalet, utgör tillsammans huvudmaterialet som granskas. 
Deras förmåga att ställa upp på intervjuer påverkar också urvalet vilket är utanför skribenternas 
kontroll. Antalet organisationer som ställt upp bedöms som tillräckligt för att studien ska kunna 
genomföras och deras olika profil och verksamheter utgör en bredd som kan möjliggöra jämfö-
relser. Vissa av bortfallen berodde på att organisationerna inte var intresserade, andra organi-
sationer svarade inte på upprepade försök till kontakt och andra organisationer var intresserade 
men kunde inte erbjuda tider för intervju som passade skribenternas egna scheman. Inget möns-
ter gick att hitta bland organisationerna som bortföll eller deltog i studien. 

Inför intervjufasen kontaktades aktuella intervjupersoner via e-post med information om 
studiens huvudsakliga syfte. Det förtydligades även vilka möjligheter som fanns gällande del-
tagarnas eventuella önskan om att vara anonyma, möjlighet att avstå eller att avsluta sitt delta-
gande. Detta påverkar hur resultatet av intervjuerna presenteras.  

Då flera av organisationerna önskade att vara anonyma så har samtliga deltagande orga-
nisationer avidentifierats. Detta val innebär en mer konsekvent presentation av datamaterialet 
och minskar risken för att identifiera de organisationer som ville vara anonyma. 

4.2. Inspelning 

Samtliga intervjuer spelades in för att säkerställa att allt intervjumaterial skulle samlas in. Detta 
skedde med deltagarnas godkännande. Kompletterande anteckningar gjordes dessutom. För att 
stärka kvaliteten på insamlingen deltog båda författarna till studien i intervjuerna i alla fall utom 
ett. Fördelningen mellan uppgifterna att leda intervjun och att anteckna växlade mellan förfat-
tarna. 
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4.3. Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till att endast undersöka kristna organisationers upplevelser. Studien 
har ett fokus på kristna organisationer då organisationer med en kristen grund är i majoritet i 
Sverige jämfört med organisationer representerade från andra religioner (Björck, 2014).  

Studien har inget fokus på Sidas, svenska statens eller den svenska allmänhetens upple-
velser kring bistånd från kristna organisationer. Som nämndes ovan så påverkar organisation-
ernas upplevelser av dessa parters stöd och inställning hur de agerar, oavsett hur parternas fak-
tiska stöd, åsikter, upplevelser och inställning ser ut. 

4.4. Analys 

Respondenternas svar ska användas för en kvalitativ analys i en strävan att besvara de formu-
lerade frågeställningarna. Materialet kommer främst användas för att beskriva forskningsfältet 
för att ge en djupare förståelse. Resultatet och analysen kan dock öppna upp och leda till att 
skapa nya förklaringar och möjlig teorigenerering, vilket är vanligt förekommande inom kvali-
tativ forskning (Bryman, 2011, s. 348). Denna studies resultat kan förhoppningsvis ge insikter 
som kompletterar tidigare forskning på området.  

Studien fokuserar på hur organisationerna upplever sin kontext och tonen från den 
svenska staten och allmänheten, och om dessa faktorer påverkar hur deras verksamhet tar form 
ur ett fenomenologiskt perspektiv (Bryman, 2011, s. 33). Då det handlar om upplevelser och 
intervjupersonernas tolkning av verkligheten så är det detta som studien ska identifiera och 
analysera, även om den faktiska verkligheten kring frågeställningarna skulle vara någon annan. 
Då deras upplevelser är en del av deras sociala verklighet och rymmer mening för dem och 
påverkar deras handlingar är det en viktig aspekt att analysera (Bryman, 2011, s. 33). 

Detta gör att den källkritiska diskussionen blir mindre inriktad på att mäta den objektiva 
sanningshalten i det insamlade materialet, utan mer på upplevda verkligheter. Upplevelser är 
det som ska mätas, jämföras och ge kompletterande förklaringar till tidigare forskning. 

För att stärka studiens validitet är det viktigt att vara medveten om forskarens neutrala 
roll. Det krävs en medvetenhet för att balansera mellan att vara professionell och att intervju-
personen känner sig fri att uttrycka sina åsikter. (Hjerm et al, 2014, s. 165; Kvale, 2014).  

I bearbetningen av resultatet har textavsnitt i datamaterialet kodats i färger motsvarande 
intervjuguidens färgkodning. Detta för att underlätta presentationen av resultatet och analys-
processen. 

För denna studie har organisationerna delats in i två kategorier utifrån bakgrund och två 
kategorier utifrån verksamhet. 

4.4.1. Kategorier utifrån bakgrund 
Kristna samfund och samfundsknutna organisationer (Kategori 1) 
Denna kategori inkluderar kristna samfund som bedriver bistånd i eget namn eller separata or-
ganisationer där samfunden är huvudman. Fyra av de sju organisationerna i studien tillhör denna 
kategori. 
Fristående kristna organisationer (Kategori 2) 
Fristående kristna organisationer definieras som organisationer som bedriver bistånd på en ut-
talad kristen grund men som inte är knutna till ett specifikt samfund. De kan ha varit knutna till 
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samfund tidigare men är nu fristående. Tre av de sju organisationerna i studien tillhör denna 
kategori. 

4.4.2. Kategorier utifrån verksamhet 
Organisationer med enbart kristen grund (Kategori A) 
Alla organisationer som undersöks och analyseras i denna undersökning beskriver att deras 
verksamhet drivs i någon form på en kristen grund. De anställdas religiösa värderingar är en 
viktig anledning till att organisationen bedriver sin verksamhet men verksamheten i sig är inte 
riktad mot för religion särskilt viktiga frågor utan bedriver bistånd utan ett särskilt religiöst 
fokus. Organisationen har ingen avsikt att sprida religiösa budskap eller att missionera med 
verksamheten utan huvudfokus är att bedriva bistånd. En sådan organisation skriver ofta under 
allmänna uttalade värderingar såsom alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. 

Religiösa aktiviteter såsom gudstjänster och bön för verksamheten kan fortfarande före-
komma i dessa organisationer men de finansieras inte av biståndspengar och är en frivillig del 
av verksamheten. Dessa riktas antingen mot personal inom organisationen som skrivit under 
organisationens värderingar eller i kyrkor i Sverige som är givare eller huvudmän och där dessa 
aktiviteter redan ingår i verksamheten. Fyra av de sju organisationerna i studien tillhör denna 
kategori. 
Organisationer vars verksamhet har ett religiöst fokus (Kategori B) 
Utöver vad som beskrivs under kategori A så har vissa organisationer i undersökningen ett 
religiöst fokus i sin verksamhet. Detta innebär att religiösa aktiviteter och spridning av ett reli-
giöst budskap är en tydlig del av verksamheten och biståndsarbetet. Detta inkluderar organisat-
ioner som har vissa projekt som har detta fokus medan andra projekt har ett mer biståndsinriktat 
och religiöst obundet fokus. Tre av de sju organisationerna tillhör denna kategori. 

 
 Kategori 1: 

Kristna samfund och sam-
fundsknutna organisat-
ioner 

Kategori 2: 
Fristående kristna organi-
sationer 

Kategori A: 
Organisationer med enbart 
kristen grund 

2 2 

Kategori B: 
Organisationer vars verk-
samhet har ett religiöst fo-
kus 

2 1 

Figur 1: Antal organisationer tillhörande varje kategori 

5. Resultat 

Följande avsnitt presenterar resultatet från intervjuerna. Samtliga frågor i intervjuguiden är 
kopplade till en eller flera av studiens frågeställningar och ämnen och teman som framkommer 
från svaren behandlas i varje avsnitt. Utmärkande citat och citat som på ett övergripande sätt 
sammanfattar teman som flera av respondenterna nämner har valts ut och kommenterats. 
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5.1. KOmB:ers upplevelser av stödet från staten och Sida 

Detta avsnitt behandlar frågor och svar från intervjuerna kopplade till studiens första frågeställ-
ning. Relationen med Sida och den svenska staten beskrivs och hur de upplevs bli bemötta från 
statligt håll. 

5.1.1. Organisationernas syn på samarbetet med Sida 
En majoritet av organisationerna har ett samarbete med Sida och då antingen via en ramorga-
nisation eller så är man själv en ramorganisation. Alla påvisar att de måste följa Sidas riktlinjer 
för att få ekonomiskt stöd från dem då detta är en självklar förutsättning, oavsett om bidragsgi-
varen är statlig eller har en ideologisk inriktning.  

Det går att utläsa ett mönster bland samtliga kategorier att organisationerna ofta upplever 
att det finns en oförståelse eller okunskap kring relevansen av deras inriktning eller tillväga-
gångssätt. Flera av organisationernas representanter betonar att de ofta behövde lyfta frågan om 
att involvera religiösa aktörer i utvecklingssamarbeten.  

Ett annat mönster är att intervjupersonerna upplever att i samtal med handläggare från 
Sida och andra statliga representanter så kan det ofta uppstå en brist i kommunikationen. Detta 
då flera av dessa representanter utgår från att ett sekulärt synsätt är en värdeneutral hållning. 

Två av organisationerna (en i Kategori 1A och en i Kategori 1B) har tidigare haft ett 
direktavtal med Sida fram till 2015/2016 då en omorganisering skedde och antalet ramorgani-
sationer minskade. Idag gör dessa istället sina ansökningar till Sida genom Svenska Missions-
rådet (SMR). Genom intervjuer framgår det att det finns blandade reaktioner på detta och olika 
uppfattningar om vilka orsaker som ligger till grund för dessa förändringar. De berörda parterna 
lyfter både positiva och negativa aspekter av att förlora sitt ramavtal med Sida. Det finns olika 
upplevelser av dessa processer både hos de inblandade och övriga organisationer i nätverket.  

I en organisation (Kategori 1B) där biståndsarbetet utgör en liten del av den huvudsakliga 
verksamheten, i form av endast ett biståndsprojekt, beskrivs inkluderingen i SMR:s ramavtal 
som ett upplägg som inte påverkar arbetet och rutinerna i så stor utsträckning.  

 
När [X] startade 2002 så fick vi bistånd direkt från Sida och det fick man ända till och med 
2015, det är helt nyligen som det nu förmedlas via SMR. Det här betyder att vi under många år 
hade mycket nära kontakt och täta kontakter med Sida direkt. Sen 2016 så har vi en del kontakter 
med Sida, när vi träffar dem tillsammans med handläggare från SMR. Vår primära kontakt är 
med SMR. […] Därför att Sida förändrade sitt arbetssätt och skulle ha några färre partners som 
man samarbetade med och vi uppfyller inte de kriterier som krävs för att bli en partner, utan 
SMR är en av flera partners och då kanaliseras det via SMR. Det kan de säkert beskriva för er 
hur det fungerar med partnerskapet till Sida. Men det är skälet. (Intervjuperson från en organi-
sation i Kategori 1B, ”X” står för biståndsprojektets namn) 

 
Medlen kanaliseras numera via SMR och kontakten med Sida är i detta fall inte lika nära och 
tät som tidigare. I det nya upplägget finns fortfarande tillfällen då organisationen och Sida möts 
men då tillsammans med handläggare från SMR. Sida anordnar kurser och utbildning som flera 
av organisationernas representanter deltar i. En positiv aspekt som lyfts är att SMR utgör en 
värdefull mötesplats för organisationer med många gemensamma nämnare. Det blir även en 



14 
 

plats för teologisk diskussion och utgör en möjlighet att göra gemensamma uttalanden med en 
enad röst. 

Rapportering från organisationerna sker också till Sida genom SMR som genom ramav-
talet utformat riktlinjer i enlighet med Sidas riktlinjer. Även om många av organisationerna 
varit verksamma inom bistånd under en mycket lång tid och samarbetat med Sida i flera år så 
finns det tillfällen då det blir missförstånd. Två av organisationernas representanter (en i Kate-
gori 2A och en i Kategori 1B) vittnar om att de fortfarande i kontakten med exempelvis hand-
läggare får frågor om de skiljer mellan bistånd och evangelisation i sina projekt, något som är 
en självklarhet för dem sedan en lång tid tillbaka. Det kan upplevas som tröttsamt att behöva 
förklara att det är något som klargjorts sedan länge. Alla är införstådda med att det är en viktig 
fråga och att det bör skiljas åt, för att Sidas riktlinjer är utformade på det viset. Frågan dyker 
upp med viss regelbundenhet och detta pekar enligt representanter för organisationerna på att 
de har en roll att fylla i säkerställandet av att den principen efterföljs. Enligt flera av intervju-
personerna från de organisationer som har en kombination av bistånd och mer missionerande 
verksamhet kommer liknande frågeställningar upp i vissa sammanhang, dock inte främst i kon-
takten med Sida. I vissa fall kan det handla om ett misstänkliggörande om att organisationer har 
en dold agenda med sitt biståndsarbete. Det är dock alla intervjuade tydliga med att understryka 
att så inte är fallet. Finns det missionerande projekt inom organisationens verksamhet är detta 
ingen hemlighet och de medel som används till detta kommer från andra källor än Sida. Denna 
öppenhet och transparens är något som representanter från alla organisationer uttrycker att de 
strävar efter. Det är något som efterfrågas från Sidas och andra myndigheters håll men även 
från givare och allmänheten.  

En av de större organisationerna (Kategori 1B) har haft Sida-finansiering för projekt ge-
nom sitt medlemskap i SMR, men har i dagsläget inga sådana medel. Detta beror att några 
lokala samarbetspartners i mottagarländer efter de senaste årens granskningar inte nått upp till 
de krav som ställs från Sidas håll. Representanter från organisationen är väl införstådda i vikten 
av att säkerställa att samarbetspartners är tillräckligt starka och kompetenta för att få stöd, men 
de upplever också att det kan finnas en strävan efter biståndseffektivitet som gör att mindre 
aktörer får svårt att kvalificera sig. Den professionalisering som länge pågått i bistånds-
branschen är på många sätt en förbättring men den riskerar också att slå ut exempelvis verk-
samheter drivna av folkrörelser. Denna tendens återkommer i intervjuer med några av organi-
sationerna och det uttrycks en viss oro inför att om det fortsätter så blir endast de riktigt stora 
aktörerna kvar som mottagare av Sida-medel. Den administrativa och kontrollmässiga arbets-
bördan för att möta Sidas riktlinjer blir i många fall för stor för mindre organisationer. Bistånds-
arbete är på många sätt en bransch med stora risker. Inom denna organisation finns upplevelsen 
att Sidas krav i vissa fall inte tar tillräcklig hänsyn till denna faktor i sina bedömningar.  

SMR samlar flera av organisationerna i ett nätverk och fungerar som en länk till Sida. 
Deras upplevelse är att det finns ett bra samarbete med Sida och att deras anseende är gott. 
Förtroendet för SMR upplevs som starkt och deras kunskap om religion och utvecklingsfrågor 
ses som en tillgång i det svenska utvecklingssamarbetet. Intervjupersonerna menar att Sida ut-
tryckt att SMR bedriver sitt arbete på ett öppet och transparent sätt som är uppskattat.  
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5.1.2. Organisationernas syn på stöd från den svenska staten 
När det kommer till upplevelsen av stödet från staten menar de flesta intervjupersoner att det 
skett ytterst små förändringar. Vissa skillnader i fokus har märkts beroende på vilken regering 
som suttit vid makten, då främst kring vilka inriktningar som prioriterats.  

 
Jag uppfattar att den nuvarande regeringen har en mer styrande agenda om vilka områden som 
man ska jobba med det. Det är mycket tydligare fokus på jämställdhet, demokratiutveckling och 
miljö. […] Den nuvarande regeringen ger mycket mer stöd till dialogkonferenser och demokrati-
utbildningar. Så viss skillnad tycker jag mig kunna se. Svårigheten för små organisationer i bi-
ståndet spelar det ingen roll för vilken regering det är. Det är inte lättare under någon av dem. 
(Intervjuperson från en organisation i Kategori 1B) 
 

De förändringar som skett i inriktning upplevs som en spegling av den nuvarande regeringens 
profil så det är inget som är överraskande, menar intervjupersonen. Värt att nämna är även den 
utredning som pågått 2016–2018 kring statens stöd till trossamfund (SOU, 2018:18). Den be-
handlar frågor om förtydligande av demokratikriterier som stämmer överens med religionsfri-
heten. Utgången av denna är något som kan påverka organisationerna i denna studie, då särskilt 
de som är samfundsknutna.   

 
Så länge jag har jobbat så har kyrkan inte varit en kraft som ska synas. Utan snarare hela tiden 
synas mindre. Om man går in i Sverigedebatten, det finns en statlig offentlig utredning om stöd 
till religiösa organisationer, som jag har fått i uppdrag att svara på. Men det ska bli tydligare 
demokratikriterier i den. Man får ibland höra, att kyrkan står för förlegade värderingar. Och man 
har inte ens grundförståelsen för att frikyrkorörelsen var en av tre organisationer som bildade 
folkrörelse-Sverige som byggde upp demokratin. (Intervjuperson från en organisation i Kategori 
1B) 
 

Den av organisationerna (Kategori 2B) som inte har eller tidigare har haft några Sida-medel har 
andra givare som bidrar med medel för biståndsinsatser. Dessa är då mindre beroende av att 
följa deras gemensamma riktlinjer. Detta innebär också en större frihet i utformningen av pro-
jekt och insatser, vilket kan underlätta om organisationen har en kombination av humanitärt 
arbete, utveckling och mer missionerande fokus. Lokala samarbetspartners i mottagarländer 
genomgår inte samma granskning som om det hade varit Sida-finansierat. Granskning sker na-
turligtvis, men dessa partners har inte samma krav på sig att vara religiöst obundna eller att 
avstå från religiösa aktiviteter eller inslag. För en biståndsorganisation utan ett Sida-samarbete 
kan en registrering som 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll vara något som ger vissa rikt-
linjer att förhålla sig till. Detta är en kvalitetsstämpel som fungerar som en garant för givare att 
medel hanteras och distribueras på ett säkert och korrekt sätt (Svensk Insamlingskontroll, 2018). 
Detta är dock en ideell förening och inte en statlig myndighet, där huvudmännen är den svenska 
arbetsmarknadens centralorganisationer.  

Inom biståndsvärlden har nya perspektiv som exempelvis RBA (Rights-Based Approach) 
introducerats under senare år och blivit norm för framgångsrikt utvecklingsarbete. Arbetet för 
att implementera dessa perspektiv tar sin tid och kan ibland utgöra svårigheter i kommunikat-
ionen med partners. De flesta är överens om att det är bra strategier men kravet att leva upp till 
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standarder som dessa upplevs ibland som hämmande. I dessa frågor efterfrågar en del represen-
tanter en större förståelse för lokala kontexter som kräver mer tid för att ta till sig ett sådant 
tankesätt.  

5.1.3. Fientlighet och oförståelse mot religion 
Något som återkommer i ett antal intervjuer är att i kontakten med representanter för Sida och 
Utrikesdepartementet finns en upplevelse av att det ibland råder en form av ”religiös analfabet-
ism”. Det beskrivs som ett slags okunskap och bristande förståelse för religionens roll i männi-
skors liv och dess funktion inom samhällsförändring. Från ett professionellt myndighetsper-
spektiv ses ibland religionen som en privat angelägenhet som inte behöver tas med i beräkning-
arna i utvecklingsstrategier. Detta kan också påverka vilka lokala aktörer som involveras i pro-
jekt. Här framhåller SMR särskilt sin roll i att utbilda och förklara perspektivet om hur religion 
och utveckling förhåller sig till varandra. Förändringsarbete är beroende av en förankring hos 
människor i samhällena. I kontexter där religion har en framträdande roll så blir religiösa ledare 
en viktig nyckel till att förmedla fördelarna med en viss förändring. Ett exempel som tas upp 
av en organisation (Kategori 1A) är frågan om könsstympning. I många traditionella kontexter 
blir religiösa aktörer ovärderliga för att ens närma sig en förändring av beteenden, något som 
forskningen (Clarke, 2007; West, 2016) också lyfter.  

En representant för en KOmB (Kategori 1A) med ett mer renodlat bistånd med en stor 
Sida-finansiering framhåller att det de senaste 20 åren har skett en förbättring i förståelsen av 
religionens roll inom utveckling och hur deras organisation bemöts av Sida. Längre tillbaka 
kunde de få kommentarer som: ”Ni gör ett bra jobb, men det är synd att ni är religiösa då det 
komplicerar det hela.”. Idag är det mer vanligt att de får höra: ”Ni gör ett bra jobb och en del 
av det kan bero på att ni är religiösa”. Upplevelsen är att deras roll får ett erkännande och att 
religionskompetens idag värderas högre inom svenskt bistånd. 

Intervjupersonen i en mindre organisation (Kategori 2A), också den med renodlat bistånd, 
upplever att det finns personer på maktpositioner på myndigheter som kan uppvisa en viss 
skepticism gentemot deras arbete.  

 
Jag känner att det [vår kristna identitet] varken ger oss en fördel eller en nackdel. Jag tror att det 
finns några enstaka mer radikalt sekulära personer inom svenska myndigheter som ibland har en 
fördomsfull syn, särskilt gentemot kristna, då de tror att de vet mer om kristna än vad de egentli-
gen gör. (Intervjuperson från en organisation i Kategori 2A) 
 

Det är dock få gånger som detta tar sig i uttryck i något mer än en kommentar under ett möte. 
Det finns ingen direkt upplevelse av att det påverkar beslut eller att deras organisation skulle 
särbehandlas på grund av detta.  

5.1.4. Upplevelser av hur andra KOmB:ers behandlas och påverkas av staten och Sida 
En representant från en kristen biståndsorganisation (Kategori 2B) utan Sida-medel upplever 
att organisationen är mer fri att utforma insatser och aktiviteter utifrån en egen vision om posi-
tivt utvecklings- och förändringsarbete. Från en sådan organisations perspektiv kan Sida-finan-
sierade organisationer och projekt i vissa fall upplevas som för styrda och sakna en flexibilitet 
som önskas. Denna uppfattning kommer från samtal med andra organisationer som ingår i andra 
gemensamma nätverk. 
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Den förändring som skett som inneburit att vissa organisationer förlorat sitt stöd från Sida 
eller förlorat sitt avtal som ramorganisation är något som alla känner till bland intervjuperso-
nerna. Alla representanter är medvetna om de orsaker och skäl som Sida angivit för dessa beslut, 
men det finns en viss osäkerhet bland några av intervjupersonerna om det funnits andra faktorer 
som spelat in.  

 
Ni kanske har hört om att [Y] förlorade sitt direktavtal med Sida då det avslutades för några år 
sedan. Samma år inleddes ett avtal med en muslimsk organisation. [Y] som traditionellt haft 
direktavtal måste nu gå via SMR. Jag menar, det är ett annat sätt att organisera det på, men jag 
tror att deras bortkoppling är ett tecken på… en förändring av något slag. (Intervjuperson från 
en organisation i Kategori 2A, ”Y” står för en annan organisations namn) 

 
Det finns belägg för den kritik som lagts fram mot vissa projekt och brister i hanteringen av 
dessa, vilket också berörda parter är medvetna om. Det som bland annat kommer upp som frå-
getecken handlar om tidpunkten då dessa förändringar skedde. Det avslutandet av ett avtal som 
sammanföll med inträden av nya organisationer upplevs av vissa som något mer än en tillfäl-
lighet. Dessa funderingar har kommit fram i samtal men det medges att det främst är spekulat-
ioner. 

5.1.5. Upplevelser av hur sekulära biståndsorganisationer behandlas och påverkas av staten 
och Sida 
Flera av intervjupersonerna hade inte så mycket att säga kring deras upplevelse om hur situat-
ionen ser ut för organisationer som är sekulära. En poäng var att dessa ofta har ett mer renodlat 
biståndsfokus som gör det mindre komplicerat att driva verksamhet eller förklara sina projekt 
för Sida. Dessa organisationer löper då mindre risk för att anklagas för att ha en dold agenda 
eller liknande. Organisationer som på detta vis har en mer fokuserad och smalare inriktning kan 
upplevas ha en något enklare samarbetsprocess än en KOmB som jobbar med en bredare verk-
samhet på flera områden. Samarbetet med svenska och lokala partners med en koppling till en 
kyrka eller liknande förekommer inte i lika stor grad. 

 
En del i det som Sida har tyckt varit svårt att bedöma när det gäller oss, är att vi jobbar väldigt 
tajt med svenska församlingar. I alla projektsamarbeten har vi ett flerpartssamarbete, där vi har 
avtal med både en lokal partner och en svensk församling. […] Vi tror att det bygger något 
väldigt starkt av engagemang i Sverige och vi vill hålla det vid liv. Vi tror på den modellen, 
men det har varit svårt för många handläggare på Sida att förstå. Vad händer då med styrningen, 
vem är det som bestämmer egentligen? […] Den typen av frågor hade nog vilken organisation 
som helst fått om man valt att jobba som vi jobbat. Det har nog inte primärt med religion att 
göra. (Intervjuperson från en organisation i Kategori 1A) 

 
Flera av intervjupersonerna lyfter att svårigheter att bedöma deras arbete inte främst varit kopp-
lat till deras kristna inriktning utan mer handlat om organisationsupplägg och samarbetsnätverk. 
Dessa utmaningar skulle lika gärna ha kunnat uppstå inom sekulära biståndsorganisationer.  

En del av SMR:s arbete handlar om att uppmärksamma religion och utvecklingsfrågor 
och vikten av en förståelse för att göra bättre insatser som ger långsiktiga förändringar. I relat-
ionen till Sida så är SMR en av många organisationer med olika särintressen. I den konkurrens 
om uppmärksamhet som kan uppstå nämns att det finns andra organisationer som jobbar med 
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barnrättsfrågor eller SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Även om det ut-
trycks en önskan om att Sida skulle prioritera religionsperspektivet mer så är det inte för att 
dessa andra områden skulle vara mindre viktiga. 

5.2. KOmB:ers upplevelser av stödet från allmänheten 

Detta avsnitt behandlar frågor och svar från intervjuerna kopplade till studiens andra frågeställ-
ning. Avsnittet behandlar organisationernas syn på det svenska samhällets sekularisering och 
deras relation och upplevelser av den sekulära svenska allmänhetens stöd. 

5.2.1. Organisationernas syn på sekulariseringen i det svenska samhället 
Alla intervjupersoner lyfter att sekulariseringen är påtaglig och att de i många fall arbetar i en 
kontext som är oförstående för deras mål, erfarenheter och relevans. Organisationernas repre-
sentanter pekar på att sekularisering som har blivit norm i Sverige har gjort att det ibland förut-
sätts att resten av världen fungerar på samma sätt. Den utgångspunkten gör att det är svårt att 
få en bra förståelse för organisationernas partners och mottagare i Globala Syd, som till stor 
majoritet är religiösa. Det svenska förhållningssättet att särskilja andliga frågor från resten av 
livet gör det svårt att kommunicera och förstå folk i resten av världen och framförallt i Globala 
Syd, där det andliga och religiösa genomsyrar hela samhället. Samtidigt lyfter de att de under 
de senaste åren har mött ett förnyat intresse för religionsfrågor. En representant för en organi-
sation (Kategori 1B) beskriver sig se två parallella utvecklingar i Sverige.  

 
Så länge jag har varit aktiv så har kyrkan varit en marginaliserad kraft i hela min engagemangs-
period, nästan 20 år. På något sätt tror jag det pågår två tendenser samtidigt. Samtidigt som sam-
hället försöker tränga undan religion, så pågår en ökning av intresset för religion. Så det finns 
parallella krafter som spelar samtidigt. Jag tror inte det är givet vilken kraft som är vinnande. 
(Intervjuperson från en organisation i Kategori 1B) 

 
Ett exempel som tas upp är de nya inslag av religion som tillkommit genom de senaste decen-
niernas invandring till Sverige. Islam är mer synbart och representerat i dagens samhälle, men 
även kristna samfund som tidigare inte fanns eller var väldigt små i Sverige bidrar till den reli-
giösa mångfalden. Denna mångfald innebär att fler intressen behöver tas hänsyn till vilket stäl-
ler högre krav på organisationer av olika slag att verka för en inkluderande och flexibel hållning.  

5.2.2. Stödet från den sekulära svenska allmänheten 
Representanter för samtliga organisationer lyfter att de är väl etablerade och har bra anseende i 
sina egna kristna sfärer. Deras kristna prägel gör det dock svårt att få synas och höras i den 
allmänna sfären, särskilt om positiva aspekter om deras organisation eller projekt. 

Det är betydligt enklare för organisationerna att bli sedda och att etablera ett gott anseende 
i en lokal och relationell kontext. Tre av organisationerna (två i Kategori 1A och en i Kategori 
2B) som både har insamlingar, projekt och verksamheter på lokal och nationell nivå anser att 
det inte är till deras nackdel att samla in och bedriva verksamhet i en lokal kontext om de redan 
är etablerade där. Uppbyggandet av en relation och ett förtroendeingivande varumärke är extra 
viktigt då de upplever att om förtroendet från det lokala samhället skulle försvagas så är det 
svårare för organisationer med en religiös prägel att bygga upp det igen. Kyrkor och särskilt 
frikyrkor ses som något främmande och utgör ofta enklare mål att peka ut och kritisera. 
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Organisationernas representanter betonar att de oftast rör sig i sina egna kristna sfärer där 
det finns en grundförståelse för varandras värderingar och motiv. Särskilt de fristående kristna 
organisationerna (Kategori 2) som främst rör sig i kristna sfärer, upplever att risken för miss-
förstånd är mycket liten. Deras uppdragsgivare och ekonomiska givare är kristna individer och 
de har inte mycket kapacitet eller resurser för att utöka inflytandet till utanför de sfärerna. Där-
för är anseendet hos den sekulära allmänheten av mindre betydelse för dem och det viktigaste 
är att behålla ett gott anseende hos eventuella sekulära partners och behålla ett gott varumärke 
och undvika negativ publicitet i media. Då dessa organisationer inte är samfundsknutna behöver 
de inte heller ta hänsyn till ett särskilt samfund med tillhörande medlemmar. 

Flera inom organisationerna upplever att de i kontakten med allmänheten måste försvara 
sig mot föråldrade fördomar som beror på okunskap. Begreppet ”missionsimperalism” nämner 
två av intervjupersonerna (en i Kategori 1B och en i Kategori 1A) att de kan bli förknippade 
med. De anklagas för att överföra västerländsk kultur i form av kristendomen rakt av på margi-
naliserade utsatta grupper genom sitt arbete.  

 
Det finns de som fortfarande tänker ”missionsimperialism”, att när kyrkor kommer så överför de 
bara sin kultur rakt av. Sina psalmer och sin liturgi rakt av, och det har vi släppt för länge sedan. 
Därför kan det säkert vara några som har med sig en gammal bild av hur kyrkorna jobbar. Har 
man med sig en gammal bild, då kanske man säger: ”Nej, då går jag hellre via Röda korset eller 
Rädda barnen eller någon annan”. Då kommer ju hjälp fram i vilket fall som helst. Samtidigt tror 
jag att många inser och ser att kyrkorna, som kanske ofta jobbar i mindre skala med mindre pro-
jekt, når fram. Att man har ett helhetsperspektiv av människor. (Intervjuperson från en organisat-
ion i Kategori 1B) 
	

En intervjuperson medger att sådana anklagelser skulle kunna rättfärdigas mot vissa mission-
ärer på 1800-talet men att det är ett synsätt som organisationerna lagt bakom sig för länge sedan. 
De framhåller att ett rättighetsbaserat förhållningssätt är i fokus nu, som Sida och biståndsvärl-
den argumenterar för, om än med en kristen prägel och där den kristna tron motiverar dem att 
arbeta med utsatta människor. En representant från en organisation (Kategori 2A) som också är 
en ramorganisation till Sida sammanfattar frustrationen över att få förklara sina motiv och bak-
grund med anklagelser om förlegade metoder i citatet nedan: ”Ja, och så får man dra det här 
med korstågen och allting en gång, och förklara att vi inte håller på med det.”. 

5.2.3. Medias roll och inflytande 
Flera av intervjupersonerna upplever att det är svårt för deras organisationer att få utrymme i 
media. De upplever att satsningar från andra organisationer och rörelser som inte har en religiös 
ideologi har betydligt mer utrymme i media. När de vill uppmärksamma satsningar som de 
tycker liknar, eller till och med är större än, andra satsningar som fått utrymme i media så upp-
lever de att de ofta möts av ett svalt intresse och det blir sällan mer än en notis i tidningar. De 
vet inte om det rör sig om en medveten diskriminering och har inga siffror som bekräftar det, 
men flera organisationer, oavsett om de är samfundsanslutna eller ej, upplever att de ofta har 
svårt att komma fram i lokala dagstidningar där de är verksamma och andra former av media.  

Då flera av organisationerna och särskilt de mindre dock sällan gör satsningar som är 
utanför deras egna sfärer så möts de sällan av det problemet, då målgruppen är inom samma 
kristna sfär och kan nås på andra sätt än genom religiöst obunden lokal- och riksmedia. Men 
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frustration över att främst negativa aspekter av organisationerna uppmärksammas och frustrat-
ionen av svårigheterna att uppmärksammas i media är ändå påtaglig. 

5.3. Hur KOmB:ers upplevelser påverkar deras verksamheter, marknadsföring samt 
ansökningar om stöd 

Detta avsnitt behandlar frågor och svar från intervjuerna kopplade till studiens tredje frågeställ-
ning. Avsnittet behandlar organisationernas upplevelser av stödet från staten, Sida och allmän-
heten och hur det påverkar flera aspekter av deras verksamhet. 

5.3.1. Organisationernas förhållningssätt till religion som en del av deras identitet 
Samtliga organisationer är tydliga med att de har sin förankring i en kristen tro med en kristen 
identitet och kristna värderingar. De påvisar också att de kristna värderingarna i många fall är 
universella och inte nödvändigtvis unika jämfört med värderingar från organisationer som till-
hör andra ideologier. De som har ett nära samarbete med Sida eller är högst beroende av Sida-
medel nämner att den kristna trons plats, både som identitet men också i det offentliga rummet 
ständigt är en aktuell fråga. Alla betonar att den kristna tron är en viktig del av deras identitet 
och är ofta en central fråga men att i dialog med Sida-handläggare och andra statliga aktörer så 
tonas de religiösa aspekterna ofta ner. 

 
Det har väl gått upp och ner hur vi har beskrivit det [vår kristna identitet], men vi har alltid varit 
tydliga. Vår identitet har alltid varit stark folkrörelseförankring i [vårt samfund]. Vi har också 
stark förankring i att jobba med människors rättigheter, samtidigt som vi är baserade i att vi är 
troende. Det tillför andra dimensioner i hur vi jobbar och hur vi tänker. Den trosbaserade identi-
teten har nog varit stark hela tiden. Sen har det kommit och gått lite hur man har uttryckt det och 
hur vindarna blåst i dialogen med Sida och andra. Vi är fast rotade i vår identitet som rättighets- 
och trosbaserade. Det här med att vi har börjat titta på var forskningsfronten ligger någonstans 
när det gäller [vårt samfunds] rörelser i världen har stärkt oss i att uttrycka vår identitet utifrån 
det. Vi märker att det här är svårt för folk att se i Sverige, där [vårt samfund] och karismatiska 
kyrkor är en liten minoritet. Men vi tycker ändå att vi har fått lite nya sätt att uttrycka det på när 
man kan se hur forskare beskriver samhällskonsekvenser av att många blir troende. (Intervjuper-
son från en organisation i Kategori 1A) 
 

Flera organisationer och särskilt deras partnerorganisationer i Globala Syd är i eller har varit i 
en diskussion om hur biståndspengar påverkar deras identitet. Om hur uppdelningen av bi-
ståndspengar som måste ske mellan religiösa och icke-religiösa aktiviteter påverkar hur orga-
nisationerna måste anpassa sina aktiviteter och hur de påverkas av det. 

 
Internt med våra partnerkyrkor har det diskuterats ganska mycket. Vad gör pengarna med oss? 
Tvingar de oss att bli sekulära i vårt tänk? Det finns en sådan risk, så vi har pratat ganska mycket 
om det. Hur ska vi förhålla oss till det, och hur ska vi säkerställa [vår] identitet? I relation till Sida 
tycker jag inte att det är problematiskt. Däremot måste man löpande föra sådana samtal. Bland 
partners har det i vissa tider funnits de som uttryckt tveksamhet, och sagt: ”Nej, vi ska nog inte 
jobba med biståndspengar, vi kan göra mycket bra saker, men de påverkar vår identitet. Vi tvingas 
att bryta isär det som är vi.” Sådana diskussioner har vi suttit i många gånger. Det är nyttigt. 
Bistånd bygger alltid på en världsbild. Det är vår världsbild som bestämmer hur vi bygger upp 
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biståndet. Vi måste vara väldigt ödmjuka i mötet med partners för att se och förstå hur vi ska göra 
det här på bästa sätt. (Intervjuperson från en organisation i Kategori 1A) 
 

Generellt upplever representanterna från organisationerna att de inte behöver anpassa eller an-
passar sin identitet men att de måste anpassa sina aktiviteter och vad de kommunicerar i Sverige. 
Detta gör att deras partnerorganisationer i Globala Syd upplever en oförståelse mot det svenska 
synssättet och särskilt uppdelningen mellan andligt och icke-andligt. För att kunna få tillgång 
till biståndspengar från Sida så måste de ta sig an den svenska organisationsmodellen som ofta 
är svår att kommunicera med sina partners i Globala Syd. Organisationernas representanter 
upplever inte att de ändrar sin identitet men att de ändrar metoder och kommunikationssätt. 
Detta leder till missförstånd och i vissa fall splittring från deras partnerorganisationer i Globala 
Syd. 

5.3.2. Uppdelning mellan religiösa och icke-religiösa aktiviteter 
En av organisationerna (Kategori 2B) är inte och har aldrig varit ansluten till Sida eller någon 
av dess ramorganisationer. Detta gör att de inte behöver dela upp religiösa aktiviteter och icke-
religiösa aktiviteter inom projekt. De behöver därför inte fördela pengar som får eller inte får 
stödja olika former av verksamhet på det sättet. De betonar också att de är väldigt tydliga gente-
mot givare och i sina projektbeskrivningar att de är en kristen organisation och att de inte gör 
en uppdelning mellan religiösa och icke-religiösa aktiviteter. De lagar som finns i Sverige och 
de aktuella länderna ses som en självklarhet att följa och de betonar att går de in i ett samarbete 
är det viktigt och en självklarhet att följa de överenskomna riktlinjerna. De upplever att de är 
fria att styra sin verksamhet utan de riktlinjer som hade krävts av att arbeta med Sida-medel 
eller andra organisationers biståndsmedel. Med en transparens kring tillvägagångssätt och ett 
tydligt invävande av kristen tro i sin verksamhet upplever de att ett förtroende skapas hos givare 
och medlemmar. Om någon inte skulle uppskatta deras tillvägagångssätt hänvisar de och upp-
muntrar till att stödja en annan organisation som är mer i linje med givarens värderingar.  

För de organisationer som har ett nära samarbete med Sida eller är väldigt beroende av 
medel från Sida så är situationen mer komplicerad. Alla är tydliga med att pengar från Sida inte 
får går till mission eller spridandet av ett religiöst budskap men det råder delade meningar av 
vad det faktiskt innebär. Vissa organisationer gör en tydlig uppdelning med att i samband med 
projekten och aktiviteter som finansieras av pengar ifrån Sida så ska det t.ex. inte involveras 
böner eller bedrivas i kyrkans lokaler. Denna uppdelning skapar ibland förvirring och oförstå-
else hos lokala partners i Globala Syd som tidigare nämnts, där en uppdelning mellan andligt 
och icke-andligt är ett främmande koncept. Detta skapar ibland en oro om vad som gör dem 
unika. Om de religiösa aspekterna skalas bort, vad är skillnaden mellan dem och andra bistånds-
organisationer? 

Olika organisationer hanterar denna splittring mellan ett svenskt synsätt och det lokala 
synsättet på olika sätt. En organisation tillåter bön på arbetstid, även för många muslimska an-
ställda i fält, så länge det inte påverkar de åtta timmarna av faktisk arbetstid. 

Andra organisationer omfamnar att de och deras partners är religiösa aktörer och använ-
der sig av det även om de inser att den uppdelningen, eller snarare avsaknaden av uppdelningen 
mellan religiöst och icke-religiöst, är svår att förstå ur en svensk kontext. När kyrkan är en 
central del av livet på platserna där projekten implementeras så konstateras att det är bäst att 
använda sig av de resurserna. Det blir då en del av kulturen. 
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I våra projekt är det bara renodlat bistånd. Sen är våra partners trosbaserade aktörer. Det är intres-
sant att t.ex. titta på arbetet med könsstympningsfrågan i massajkulturen i Kenya. De gör det så 
bra, när de skapar nya riter tillsammans med befolkningen i byarna för övergången från att vara 
barn till att vara vuxen. Deras svar på varför de lyckas är att de är kyrkan mitt i byn, massajer som 
själva tillhör den lokala kulturen. När man då pratar om alternativa riter och alternativa sätt att bli 
vuxen, då blir det inte ett yttre hot. Det är inte en organisation från Nairobi som kommer och talar 
om för folket hur man ska göra. Kyrkan är en del av kulturen i det lokala samhället. Att då fråga 
om hur man skiljer på det som är religiöst och inte religiöst i processen, och vad som är andligt 
och inte andligt i arbetet, är svårt. Det handlar ju om en kyrka och pastorn i kyrkan har viktiga 
budskap om känsliga ting. Är det ett religiöst budskap? Ja det är det ibland, för det sägs i en 
predikan. Men tittar du i dokumenten, i våra beskrivningar av projekten som får stöd från Sida, 
så är de renodlade sociala projekt. Men man måste förstå kontexten. Det är det här som vi har fört 
ganska mycket samtal kring med Sida och andra som Radiohjälpen. […] Vi i Sverige är ju väldigt 
dualistiska i vår tanke, där grekisk filosofi har fostrat oss och byggt kulturen som håller isär. Men 
så ser de flesta världsbilder inte ut. Det vi möter i fält är ju holistiska världsbilder där saker hänger 
ihop. (Intervjuperson från en organisation i Kategori 1A) 
 

Genom att omfamna det religiösa tankesättet och den världsbild som är så central i områden 
där organisationerna är aktiva, upplever många av organisationernas representanter att de 
uppnår bättre resultat, även om det är svårt att förklara för någon som har ett svenskt sekulärt 
perspektiv. 

5.3.3. Rädsla för att uppfattas som diskriminerande 
Alla intervjupersoner nämner att de måste anpassa språket i marknadsföring och i kontakt 

med utomstående. Flera nämner att de är oroliga för att om den anpassningen inte görs så kan 
missförstånd uppstå och att de kan uppfattas som diskriminerande. Balansen att använda ett 
språk som de använder i sin vardag och att vara inkluderande mot folk utanför organisationen 
där teologiska och andliga begrepp är ovanliga är ofta en balansgång. Det kan ibland ses som 
hämmande mot vad organisationens faktiska uppdrag är, särskilt för organisationer (Kategori 
B) som har en viss del av evangelisation involverande i arbetet. Det är ofta en balansgång att 
vara inkluderande mot folk från alla trosinriktningar och ideologier och samtidigt driva en or-
ganisation med tydliga kristna motiv i samband med biståndsarbetet. Balansgången mellan att 
vara inkluderande och samtidigt trogen organisationens mission och identitet är ibland svårhan-
terlig. En organisations representant nämner denna problematik som uppstod i samband med 
en jobbansökan som skulle publiceras. 

 
När jag sökte det här jobbet 2009 så stod det i annonsen ”[Z] söker grovarbetare till Guds rike”. 
Ungefär så. Det attraherade mig kan man säga. Men den ville vi ha igen när vi anställde igen men 
det sa vår styrelse nej till. Det kan vara en viss sekulär påverkan. Att man utesluter eller hamnar 
i en risk att bli diskriminerande. Vilket kan vara så att om vi skulle skriva det rätt uppochner så 
skulle ju väldigt många bli uteslutna att söka. Vilket gör att folk tycker att då blir man diskrimi-
nerande. Sen tror jag att man inte kan vara icke-troende när man jobbar i den här organisationen. 
Men det får man inte skriva i ansökan osv. Det kan ha påverkat. (Intervjuperson från en organi-
sation i Kategori 2B, ”Z” står för organisationens namn) 
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5.3.4. Hur KOmB:ers upplevelser från det sekulära svenska samhället påverkar dess mark-
nadsföring 
Den generella sekulära hållningen i Sverige gör att det blir svårare för organisationerna att höras 
eller att lyfta sina frågor. Två av organisationerna stödjer en organisation i Rumänien som ar-
betar mot human trafficking, som de säger är en av de största aktörerna i Rumänien kring de 
frågorna. Trots det upplever de att det är svårt för dem att få pengar och stöd till just det projektet 
för att de kommer från en religiös organisation.  

 
Man bemöts hela tiden: ”Men ni är ju en kyrka, kommer ni att använda era resurser till att pre-
dika?”. Man kan visa att den här organisationen, deras stadgar är uppenbara. De jobbar med dessa 
frågor och för att människor ska få ett bättre liv, för Rumäniens ungdomar. Men ändå får vi ofta 
den frågan från samhället i allmänhet. Vi har svårt att komma in i medier, det flyter inte. Vi får 
anpassa vår argumentation. Man blir lite begränsad i dialogen utåt. Sen är det ju vi som begränsar 
oss också. Vi skulle kunna vara mer frimodiga. Jag upplever att kyrkan har blivit mycket försik-
tigare med att tala om att: ”vi gör bra grejer”. Det är också ett problem. (Intervjuperson från en 
organisation i Kategori 1B) 
 

Ett mönster som hittas tydligt i intervjuerna är språkets roll och vikten av hur organisationernas 
budskap formuleras. Organisationerna måste balansera att använda olika språkbruk för att en-
gagera mottagarna men också för att budskapet ska bli förstått. I en kyrka används ett språkbruk 
som är vanligt där och det kan också ofta involvera predikningar och bön. I kontakt med det 
sekulära samhället, stat, givare eller genom marknadsföring, måste språket anpassas för att inte 
uppfattas som diskriminerande eller exkluderande. Ett språk behöver användas som beskriver 
verksamheten och uppdraget på ett sätt som människor utanför den frikyrkliga kontexten för-
står. När denna anpassning av språkbruk och tonalitet görs mot olika målgrupper, innanför och 
utanför kyrkans ramar, måste samtidigt det faktiska budskapet var detsamma för att organisat-
ionerna ska vara transparenta och inte ha olika budskap beroende på mottagare.  

5.3.5. Hur KOmB:ers upplevelser från det sekulära svenska samhället påverkar dess ansök-
ningar om stöd 
Representanter för organisationerna är överens om att sekulariseringen inte påverkar hur de 
ansöker om stöd till Sida och andra statliga aktörer just för att det är sekulärt. De är överens om 
att om man ansöker om medel från en part så är en anpassning efter organisationens villkor och 
riktlinjer självklar. Vill organisationerna stödja eller bedriva projekt som går att applicera på 
Sidas ramverk så är det dit ansökningar om stöd görs. Faller det inte inom Sidas ramar, oavsett 
om det är för att det har för religiös prägel eller andra aspekter får det finansieras på ett annat 
sätt eller alternativt anpassas för att kunna finansieras av Sida-medel. 

 
Vi måste anpassa [ansökningar om] finansiering till alla våra givare. Med vissa givare kan vi 
förklara hur det vi gör går i linje med Jesus läror. Med andra givare så pratar vi helt enkelt inte 
om Jesus. Men det kan handla om samma projekt. Men det är inte på grund av svensk sekularise-
ring, det beror bara på givaren. Så tänker jag att vi gör generellt med alla våra projekt. (Intervju-
person från en organisation i Kategori 2A) 
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5.3.6. Oro inför framtiden 
Flera av organisationerna hyser en viss oro om hur framtiden kommer se ut för dem i och med 
flera uppmärksammade fall där religiösa institutioner fått indraget stöd från staten (Bjerhem, 
2018). Då till exempel en av Socialdemokraternas stora vallöften är att förbjuda religiösa fris-
kolor (Socialdemokraterna, 2018) finns det en oro bland flera av organisationerna om att den 
debatten kan spilla över på dem. Det finns också en oro om att deras stöd skulle minska om det 
skulle bli en högerregering i framtiden, men det beror mer på att de tror att de skulle kunna dra 
in stöd till folkrörelser och civilsamhället i allmänhet, inte för att de bedriver just religiösa frå-
gor. 

6. Diskussion och slutsatser 

Efter genomgången av resultatet följer här en diskussion och analys kring flera av de teman och 
mönster som framkommit ur resultatet. Det görs även en koppling till teman från tidigare forsk-
ning. Det förs även en diskussion om hur teman som framkommer kan analyseras mer i framtida 
forskning och hur denna studie kan vara en utgångspunkt för det. 

6.1. Professionaliseringen av biståndet 

I takt med den professionalisering som sker inom internationellt biståndsarbete omformar 
många biståndsorganisationer sin verksamhet och delvis sin profil för att implementera de stan-
darder som blir normgivande inom biståndssamfundet (Barnett, 2005). En annan anledning är 
de erfarenheter som görs ute i fält, vilka ger insikter om vad som fungerar i olika kontexter. 
Denna anpassningsförmåga blir kännetecknande för organisationer med skilda utgångspunkter 
och bakgrund. Detta har inneburit en byråkratisering samt en rationalisering som bidrar till ett 
intryck av objektivitet, neutralitet och opartiskhet. Gemensamma regler kan också bidra till att 
organisationernas insatser avpolitiseras vilket ger ett större förtroende hos mottagande lokalbe-
folkning. Professionaliseringen välkomnas av de intervjuade organisationerna men samtidigt 
uttrycks en oro för att mindre aktörer får svårt att ställa om i den takt som efterfrågas. 

Organisationer som ansöker och tävlar om samma medel från samma givare, utvecklar 
liknande egenskaper och metoder, så som principer, resultatbaserade utvärderingar och språk 
för att få sina ansökningar beviljade (Barnett, 2005; Barnett & Stein, 2012, s. 192). Denna situ-
ation är inte unik för kristna eller religiösa organisationer, utan det påverkar alla NGO:er verk-
samma inom biståndsarbete. Skapar professionaliseringen av biståndet en likriktning av de ak-
törer som är aktiva inom området? Är en sådan likriktning enbart av godo? En diskussion inom 
forskningen berör om en sådan utveckling skulle kunna leda till att organisationernas särart 
riskerar att försvinna mer och mer. 

6.2. Religionens plats i ett sekulärt samhälle 

En fråga som väcks efter den här studien gäller religionens plats i ett sekulärt samhälle och hur 
dess eventuella plats förhåller sig till en globaliserad värld. Innebär det att resten av världen ska 
präglas av västvärldens utvecklande sekularisering eller ska västvärlden påverkas av Globala 
Syds ofta mer konservativt och religiöst präglade världsbild? Inom biståndssamfundet finns 
riktlinjer som gynnar strävan efter att erbjuda opartisk och neutral hjälp (Barnett, 2005; Tøn-
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nessen, 2007), men många gånger är det svårt att helt och hållet koppla bort hur givarens ideo-
logi formar strategier och fokusområden. Kan bistånd utföras helt neutralt och kan en sekulär 
ideologi i så fall vara neutral i ett globalt sammanhang? Ska det finnas något fokus på varför 
organisationer bedriver sina arbeten och frågor istället för deras resultat, och hur mäts och jäm-
förs i så fall detta på bästa sätt?  

Då religion är en faktor som har stor betydelse för en del av människorna i det svenska 
samhället behöver detta tas hänsyn till (Thurfjell, 2015). Som en av intervjupersonerna lyfte så 
behöver en sekulär stat inte automatiskt innebära ett sekulärt samhälle. Ett samhälle som inne-
håller människor med många olika livsåskådningar och övertygelser, religiösa eller ej, behöver 
kunna skapa spelrum för dessa individers och gruppers olika intressen. Frågor om yttrandefri-
het, jämställdhet, religionsfrihet och demokrati behöver kunna rymmas och behandlas på ett 
sätt som tillgodoser alla medborgare, utan att vissa grupper särbehandlas. Inom biståndet blir 
det viktigt att fortsätta att diskutera hur statliga medel kan användas på rätt sätt i kontexter där 
det krävs en inkludering av religion, samtidigt som det sekulära organisatoriska upplägget inte 
förloras. 

Om KOmB:ers i Sverige upplever att de blir olika eller negativt behandlade eller bedömda 
bör ett fokus ligga på att hitta mönster till varför de upplever detta. Har andra religioner eller 
trossamfund liknande erfarenheter? Om situationen har förändrats, vad beror det i så fall på? 
Oavsett svaren på dessa frågor så bör inte religionens roll underskattas, både inom lagstiftning 
och policyformulering, bland givare och mottagare. Både en tillhörighet till en religion eller ett 
aktivt avstånd från det påverkar människors motiv och hur utmaningar bemöts. Det påverkar 
även hur människor bemöter varandra från olika delar av spektrumet, och betydelsen av det får 
inte underskattas. 

6.3. Sekulär partiskhet 

Den sekulära partiskheten som vissa forskare, såsom Agensky (2013) och De Cordier (2010) 
menar präglar forskningen kring religiöst präglat bistånd är något som kopplar till det som 
framkommit av denna studie. Flera av intervjupersonernas upplevelser pekar på en viss sekulär 
partiskhet, men då mer allmänt inom biståndssamfundet och i kontakten med myndigheter. 
Dessa upplevelser gäller dock inte forskningsfältet som sådant. Ett antal intervjupersoner upp-
märksammar förvisso ny forskning som breddar perspektiven och fungerar som motvikt till en 
eventuell partiskhet åt det sekulära hållet från ett statligt håll.  

6.4. Förutfattade meningar om kristna biståndsorganisationers motiv 

Vikten av att arbeta på ett icke-diskriminerande sätt ute i fält framkommer tydligt i intervjuerna. 
Många tillbakavisar det ifrågasättande som de upplever att det ibland görs kring om KOmB:ers 
verkligen är lämpade att utföra bistånd på ett opartiskt sätt. Uppfattningen att det skulle finnas 
en dold agenda bland kristna biståndsaktörer, förekommer ibland, vilket gör att representanter 
återkommande får understryka att så inte är fallet. Riktlinjer kring åtskillnaden mellan religiösa 
och icke-religiösa aktiviteter är något som organisationerna aktivt följer för att statliga medel 
ska förmedlas på ett korrekt sätt. Svårigheter kring denna uppdelning uppstår främst i kommu-
nikationen och kontakten med lokala samarbetspartners. Dessa har i vissa fall svårt att ta till sig 
detta organisatoriska upplägg som bygger på en uppdelning mellan utveckling och religion. För 
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många människor i dessa kontexter är religionen en integrerad del av livet och inte bara en 
komponent som passar in i vissa sammanhang (Deneulin & Zampini-Davies, 2017). Då kan det 
upplevas som onaturligt att tillfälligt koppla bort religionen från sitt liv och arbete, särskilt då 
samarbetet sker med en biståndsorganisation som delar denna religionstillhörighet. Synen på 
religion som en privat angelägenhet snarare än en del av det offentliga, är mer rådande i den 
svenska kontexten jämfört med många av de länder som mottar bistånd.  

Dessa utmaningar anknyter till de krav på anpassning som ställs på biståndsorganisationer 
som nämns i tidigare forskning (Agensky, 2013; McLeigh, 2011). Den bilden överensstämmer 
med det som framkommer i denna studies intervjuer. Arbetet med att följa Sidas riktlinjer utgör 
strukturella begränsningar och ramar gällande projektdesign. Den normativa press som bi-
ståndssamfundet i stort har om tillvägagångssätt, samt den anpassningsförmåga som lokala kon-
texter kräver, innebär en ständig balansgång för dessa organisationer. Denna press är dock en 
verklighet som även sekulära biståndsorganisationer behöver förhålla sig till. Intervjustudien 
lyfter att oförståelse för religiösa kontexter och antaganden om bakomliggande motiv är mer 
förekommande gentemot KOmB:er. 

Den problematik som De Cordier (2010) tar upp kring hur kulturella och religiösa värde-
ringar krockar i arbetet med frågor om jämställdhet, kvinnors rättigheter, SRHR (Sexuell och 
reproduktiv hälsa och rättigheter), återkommer i intervjupersonernas berättelser. Det finns en 
bild av att religiösa organisationer i allmänhet har ett motstånd mot att arbeta med sådana frågor, 
då dessa ofta har en mer traditionell och konservativ syn. Det finns exempel på organisationer 
som tydligt uppvisar ett sådant motstånd genom vilka frågor de tar och upp och vilka de undvi-
ker eller aktivt motarbetar (Holmefur, 2016, s. 220–222). Samtidigt menar flera intervjuperso-
ner i denna studie att detta synsätt inte präglar alla organisationer med religiös grund, och ger 
exempel på projekt där de arbetar aktivt med bl.a. SRHR i samarbete med lokala religiösa ak-
törer. Detta anknyter även till den förmåga att bidra till förändring och förvandling av samhällen 
som Clarke (2007) lyfter som en egenskap hos många TBO:er. 

Är KOmB:ers baserade i Sverige extra kunniga på området, med den kompetens som 
finns och det arbete som görs på området inom Sverige? Innebär detta ett mervärde som ger 
fördelar i arbetet med att förankra nya perspektiv i mottagarsamhällen? Organisationerna vet 
att de behöver gå genom religiösa ledare för att dessa ämnen ska kunna samtalas om och ha en 
chans att tas emot av människor. Genom att ha byggt upp ett förtroende under en lång tid har 
dessa organisationer särskilda ingångar till de lokala aktörer som är viktiga för att uppnå för-
ändring (Jonsson, 2012). 

6.5. Tankar för framtida forskning 

Det finns många aspekter av denna studie som går att forska vidare om i framtida forskning. 
Dels så skulle samma undersökning fast i större omfattning ge mer reliabilitet. Fler organisat-
ioner tillfrågades än som var involverade studien och om fler hade godkänt att vara med i stu-
dien så hade studien kunnat ge en bredare syn och det hade varit enklare att generalisera resul-
tatet. En bredare undersökning hade också kunnat leda till en större jämförelse mellan organi-
sationerna. Teman som skulle kunna jämföras och undersökas vid en sådan bredare undersök-
ning är grader av religiositet, samfundsbakgrund, formen av biståndsarbetet, hur länge organi-
sationen varit aktiv och hur det påverkar deras upplevelser om hur de blir bedömda av stat, Sida 
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och den svenska allmänheten. Fler respondenter hade underlättat för att eventuellt kunna göra 
en större generalisering av ämnet. 

En annan möjlig utvidgning av studien hade varit att inkludera organisationer med andra 
religiösa inriktningar eller helt sekulära verksamheter för att kunna identifiera eventuella skill-
nader och likheter i uppfattningar. Möjligen skulle även hur länge en religion varit etablerad i 
Sverige spela roll. Detta skulle också skapa mer klarhet om svårigheter i att anpassa sig till 
Sidas direktiv framkommer i flera organisationer med olika bakomliggande ideologier och mo-
tiv. 

Fokus i denna studie har legat på representanter från KOmB:ers upplevelser om hur de 
bemöts av svenska staten, biståndssamfundet och Sida. Detta arbeta kan vara en god grund till 
forskning som behandlar samma fråga fast från vinkeln om hur exempelvis svenska staten, bi-
ståndssamfundet eller Sida faktiskt behandlar eller upplever att de behandlar KOmB:er. Stäm-
mer dessa parters upplevelser överens med de tillfrågade KOmB:erna? Beroende på svaret kan 
sedan ytterligare forskning gå ut på varför situationen som är har uppstått eller varför de olika 
partnerna har olika syn på situationen. Det kan också undersökas om hur representanter, särskilt 
från Sida, upplever att arbeta med organisationer som tillhör olika ideologier och om de upple-
ver en skillnad om vad olika organisationer fokuserar på och hur Sida bemöter dem. Frågan om 
Sida-handläggares religionskompetens kan också vara ett fokus, på hur Sida-handläggares kom-
petens kring religion är, hur de upplever att den är och om de har samma uppfattning om dess 
relevans som representanterna från KOmB:erna. 

Resultatet från detta arbete kan också användas för att undersöka om organisationernas 
upplevelser om den svenska allmänhetens syn och inställning till dem stämmer överens med 
vad representanter från allmänheten upplever. Flera av intervjupersonerna nämner också en 
problematik med hur deras organisationer framställs eller inte framställs i media och en under-
sökning som tar avstamp från denna undersökning är möjlig. 

Agensky (2013) menar att religiösa biståndsaktörer måste särskilt förhålla sig till tre par-
ter; givare, mottagare med anpassning till den lokala kontexten samt biståndssamfundets stan-
darder. Som resultatet påvisar så kan särskilt det svenska biståndssamfundets standarder, som 
ofta har en sekulär prägel, skapa en konflikt med mottagare vars lokala kontext är betydligt mer 
andlig och religiös. Framtida forskning kan undersöka dessa aspekter mer, både med fokus på 
biståndssamfundet och lokala religiösa aktörer och hur de upplever varandra och hur det påver-
kas av det. 

Enligt Agensky (2013) finns det en sekulär partiskhet i forskningen vilket denna under-
sökning inte ämnat att besvara. Organisationernas representanter har dock i flera fall haft upp-
levelsen om att den generella svensken, och representanter från svenska staten i synnerhet, ser 
ett sekulärt synsätt som en värdeneutral och universal hållning. Detta menar intervjupersonerna 
inte är fallet, möjligtvis i Sverige men synnerligen inte i en global kontext och i de länder de är 
verksamma i och det uppstår ofta en oförståelse som ibland kan leda till konflikter. Framtida 
forskning kan ta avstamp i denna undersökning och dels undersöka om sekularism är den mest 
lämpade ideologin att se som värdeneutral och universal. Hur den sekulära hållningen inom den 
svenska kulturen påverkar kontakten med andra kulturer och hur den hållningen hos den 
svenska staten och dess ämbetsmän påverkar kontakten med representanter från andra mindre 
sekulära stater kan vara ett annat forskningsämne. Detta kan användas och vara till nytta både 
i biståndsprojekt men också i mer diplomatiska och politiska sammanhang. 
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Flera av organisationerna som har analyserats har partnerorganisationer eller paraplyor-
ganisationer baserade i andra länder. Organisationerna kan också vara en svensk gren eller ut-
post från en större internationell organisation. De erfarenheter och kontakter som dessa organi-
sationer har kan upplysa om den situation som upplevs i Sverige är unik jämfört med andra 
länder. Om så är fallet kan den här undersökningen belysa Sverige som ett unikt fall som kan 
användas i framtida studier där olika länder jämförs. Det kan också belysa vilka effekter svenskt 
bistånd har och hur det ser ut jämfört med KOmB:er i andra länder. 

6.6. Slutsats 

Slutsatser som kan dras från denna studie är att individer inom KOmB:ers upplever att det råder 
en kraftig brist på kunskap och förståelse kring religion och i deras fall kristendomen och dess 
påverkan och inverkan på en global värld. Denna brist på kunskap och förståelse upplevs finnas 
både hos staten och den svenska allmänheten. Organisationernas representanter upplever också 
att sekularism ses som ett värdeneutralt förhållningssätt i Sverige vilket inte är detsamma i 
många delar av världen, men framförallt i Globala Syd dit en majoritet av organisationernas 
bistånd går. De upplever att det svenska synsättet att separera religion och utveckling proble-
matiserar det arbetet då den hållningen är typiskt svensk och väldigt långt ifrån synsättet och 
världsbilderna hos deras partners och mottagare i Globala Syd. Detta gör att de upplever att de 
ofta har svårt att höra och lyfta sina frågor i media och till statliga institutioner och att de upp-
lever att religiösa och kristna frågor och synsätt behandlas som omoderna, irrelevanta och icke 
önskvärda i den offentliga sfären. I och med det upplever de att deras motiv misstänkliggörs 
och att de uppfattas ha en dold agenda i att forcera fram en kristen kultur och att evangelisera. 

Detta leder bland annat till konsekvenser som att KOmB:er måste anpassa sitt språk och 
sin kommunikation till olika delar och aktörer i det svenska samhället för att få dem att förstå 
deras avsikter och att skapa upplysning och intresse kring deras fråga. Samtidigt måste denna 
kommunikation vara transparent och ha samma budskap fast med olika ord, när de kommuni-
cerar med till exempels svenska kristna, svenska sekulära och deras utländska religiösa motta-
gare. 

Den svenska uppdelningen att bortse från andlighet och religion i den offentliga sfären 
och att det inte får involveras i utvecklingsprojekt som stöds av Sida, problematiserar ofta 
KOmB:ers relationer med sina partners i Globala Syd. Dessa har i många fall svårt att anpassa 
sig efter Sidas riktlinjer. 

En övervägande majoritet av världens befolkning tillhör på något sätt en religion (Pew 
Research Center, 2012). Detta gäller även i många fall de länder som tar emot insatser finansi-
erade av svenskt bistånd (Pew Research Center, 2011). De svenska organisationer som arbetar 
med dessa insatser och har en religiös grund besitter kunskaper och erfarenheter som kan utgöra 
nycklar till goda samarbeten och förändring. Upplever dessa organisationer att det finns en 
okunskap kring religionens roll inom utveckling så bör det svenska biståndssamfundet ta det i 
beaktning. Annars riskerar det svenska biståndssamfundet att gå miste om värdefull kontext-
förståelse, vilket kan påverka Sveriges bistånd i stort.   
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Bilaga. Intervjuguide 

 
Frågeställningar 

• Hur upplever KOmB:er att stödet är och tar sig form från svenska staten och Sida i 
synnerhet kopplat till myndigheternas mer sekulära utgångspunkt?  

• Hur upplever KOmB:er att stödet är och tar sig form från den svenska allmänheten i 
respons på respektive KOmB:s verksamhet? 

• Hur påverkar KOmB:ers upplevelser av stödet från en mer sekulär stat och allmänhet 
hur de formulerar sin verksamhet, marknadsföring samt ansökningar om medel? 

Introduktion 

1. Hur och när startade organisationen? 

 

2. Hur ser organisationen ut idag jämfört med då? 

 

3. Hur kom du i kontakt med organisationen? Hur blev du engagerad i den? 

 

4. Vilka samarbetspartners har ni? 

 

Huvuddel 
5. Sverige brukar rankas som ett av världens mest sekulariserade länder. Hur påverkar 

det er organisation? 

 

6. Har ni märkt någon skillnad på hur Sverige utvecklats (de senaste femtio åren) när det 

gäller religion och sekularisering? Hur har det påverkat er? 

 

7. Hur ser ert samarbete med Sida ut? 

 

8. Finns det skillnader i hur ni kommunicerar ert uppdrag till olika aktörer? (Sida, part-

nerorganisationer, biståndsmottagare) 

 

9. Har stödet från Sida förändrats något sedan starten? Har ni upplevt olika stöd från 

olika regeringar? 

 

10. Har ni ändrat ert förhållningssätt till religion som en del av er identitet sedan starten? 

Varför i så fall? 
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11. Upplever ni att andra organisationer med liknande värderingar står inför samma situat-

ion som er? Exempelvis hur man blir behandlad och bedömd utifrån organisationens 

ideologi. 

 

12. Upplever ni att andra organisationer med andra värderingar står inför samma situation 

som er? Andra religiösa inriktningar? Sekulära organisationer? 

 

13. Hur upplever ni som organisation att människor i allmänhet ser på er? Är ni öppna 

med att ni är en religiös organisation? Hur påverkar det er? 

 

14. Hur stor del av de medel ni tar emot kommer från Sida respektive andra givare? Hur 

riktas dessa medel till olika aktiviteter? 

 

15. Gör ni en uppdelning mellan religiösa och icke-religiösa aktiviteter inom er verksam-

het? Varför/Varför inte? 

 

16. Hur går det till när ni utformar er verksamhet? Vilka riktlinjer följer ni? Har Sida rikt-

linjer som ni behöver följa? 

 

17. Har er position och ert anseende inom svenskt bistånd förändrats något sedan starten? 

Om så är fallet, hur? 

 

18. Behöver ni som organisation anpassa er verksamhet på grund av att Sverige är seku-

lärt? Om så är fallet, hur? 

 

19. Behöver ni som organisation anpassa er marknadsföring på grund av att Sverige är se-

kulärt? Om så är fallet, hur? 

 

20. Behöver ni som organisation anpassa era ansökningar om stöd på grund av att Sverige 

är sekulärt? Om så är fallet, hur? 

 

21. Hur ser ni på framtiden för er verksamhet och ni som organisation kopplat till sam-

hällsdebatten om religionens plats i samhället? 
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Avslutning 
22. Finns det någon mer aspekt som du vill lyfta fram kring er organisation och kontexten 

Sverige? 


